ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 2019 - 2023

ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

1ε ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ
29.01.2020

ΙΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ
ΘΝΟΡΠΑΠ 10 – 10447 ΑΘΖΛΑ
ΡΖΙ. & FAX: 210 7247505-7

2

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

ΓΖΚΝΠ ΣΑΦΓΑΟΗΝ

ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
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ΞΟΑΘΡΗΘΑ
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΣΑΦΓΑΟΗΝ
1ε Ππλεδξίαζε
Ρεο 29εο Ηαλνπαξίνπ 2020
Ζκέξα: Ρεηάξηε θαη ψξα: 07:30 κ.κ.

ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΛΡΖΛΗΑΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΗΡΠΑ ΑΙΘΖΠΡΖ

ΞΑΟΝΛΡΔΠ
Πάββα Δπκνξθία (Κφξθε)
Θενδσξαθφπνπινο Φψηηνο
Θαξαηδαθέξεο Βαζίιεηνο
Κπέια Διέλε
Αξγπξφπνπινο Γεψξγηνο
Εεβφιεο Δπάγγεινο
Βειέληδαο Γεψξγηνο
Ζιηάδεο Ησάλλεο
Ρζαηζακπάο Γεκήηξεο
Ξεηνχζεο Δκκαλνπήι
Σξνλνπνχινπ Θσλζηαληίλα

5
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Γνπκνπξά Γήκεηξα
Θνληνγηάλλε Καξία (Κέκε)
Ρζαηζαξψλεο Ξαλαγηψηεο
Πειέθνο Κηράιεο
Γανπάρεξ Λανπάθ
Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο
Θαξαγηάλλεο Ληθφιανο
Κνζρνλάο Ξαλαγηψηεο
Σνπδεινχδεο Κφζρνο
Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο
Θεξκνχ Διέλε
Θενθίιεο Απφζηνινο
Αιεμφπνπινο Ησάλλεο
Ξαπαδάθνο Ιεσλίδαο
Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο
Βίηζα Άιθεζηε
Φσηεηλάθεο Θσλζηαληίλνο
Θέληξεο Ησάλλεο
Ρνθαηιίδε Διεπζεξία
Θενηνθάο Ησάλλεο
Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο
Γθαλά-Οεγάθε Αγγειηθή

ΑΞΝΛΡΔΠ
ΝΓΔΗΠ
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ΘΔΚΑΡΑ ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

1.

Τήθηζκα ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ

212

2.

Ππδήηεζε ζρεηηθά κε εμψδηθε δήισζε- δηακαξηπξία

138

1.

ΘΔΚΑΡΑ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ

ΠΔΙΗΓΑ

Ππδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ησλ Πρνιηθψλ

30

Κνλάδσλ
2.

Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ

200

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. Έηνπο 2019.
3.

Έγθξηζε εθκίζζσζεο ή κε ηνπ θπιηθείνπ εληφο ηεο

206

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο.
4.

Απνδνρή

επηρνξήγεζεο

ηνπ

Γήκνπ

καο

απφ

ην

206

Ξξφγξακκα «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» (ΑΓΑ: 68Γ3465ΣΘ7-Τ25)
θαη πξφηαζε-εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ .
5.

Απνδνρή ηεο ππ΄ αξηζκ. 83448/22-11-2019 (ΑΓΑ:
ΤΓΙΤ46ΚΡΙ6-06)

Απφθαζεο

ηνπ

207

πνπξγνχ

Δζσηεξηθψλ πεξί επηρνξήγεζεο ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο
απφ

ην

Ξξφγξακκα

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ
ΝΣΖΚΑΡΥΛ

«ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΥΛ
ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ

ΘΑΗ

ΗΗ»

γηα

ηελ

ΘΑΗ

ΙΝΗΞΥΛ

ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ
6.

Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.

ηνπ Έξγνπ

: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ

208

ΠΛΓΔΠΔΥΛ ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ».
7.

Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Λ.Ξ.Γ.Γ.

κε

ηελ

επσλπκία:

Πρνιηθή

Δπηηξνπή

209

8
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Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σατδαξίνπ.
8.

Έγθξηζε παξάηαζεο ή κε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ, φπνπ

208

ζηεγάδεηαη ε «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ Διαηψλα».
9.

Έγθξηζε παξάηαζεο ή κε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ, φπνπ

208

ζηεγάδεηαη ε «Πηέγε Ξνιηηηζκνχ Γάζνπο».
10.

Έγθξηζε

αλάπηπμεο

νινθιεξσκέλνπ

ζπζηήκαηνο

209

αλαθχθισζεο έληππνπ ραξηηνχ ζε επηιεγκέλα ζεκεία
ζην Γήκν, ζρνιεία θαη δεκνηηθά θηήξηα, ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ΔΓΠΛΑ («ΣΑΟΡΝΦΑΓΝΠ»).
11.

Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην E.Ξ. «ATTIKH 20142020» (Άμνλαο

Ξξνηεξαηφηεηαο

(12),

Ξξφζθιεζεο: ΑΡΡ104,

Α/Α

ηίηιν: «Ρερληθή

πνζηήξημεο

επηθαηξνπνίεζε

Βνήζεηα
ηνπ

Ρνπηθνχ

209

Θσδηθφο

ΝΞΠ: 4041) κε
Πρεδίνπ

γηα

ηελ

Γηαρείξηζεο

Πηεξεψλ Απνβιήησλ (ΡΠΓΠΑ) ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ» Νξηζκφο πεπζχλνπ Ξξάμεο»
12.

Ππγθξφηεζε

Δπηηξνπήο

δηελέξγεηαο

δεκνζίσλ

210

ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ γηα ηελ αλάδεημε Δπηηξνπψλ
κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Δθαξκνγήο ηνπ ΚΖ.Κ.Δ.Γ.
(Κεηξψνπ Κειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ Πχλαςεο
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Κειεηψλ, Ρερληθψλ &
Ινηπψλ Ππλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ πεξεζηψλ) γηα ην έηνο
2020.
13.

Ππγθξφηεζε

Δπηηξνπήο

δεκφζησλ

ειεθηξνληθψλ

211

θιεξψζεσλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ, κειεηψλ
θαη

παξνρήο

ηερληθψλ

θαη

ινηπψλ

ζπλαθψλ

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Θ.Ζ.Π.Θ (Θεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Πχζηεκα Θιεξψζεσλ)γηα ην έηνο 2020.
14.

«Ππκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 276 /2019 Α.Γ.Π. ''πεξί

211
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έγθξηζεο ππνβνιήο πξφηαζεο ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα
Γηαρείξηζεο

ΑΠΓΑ,

ζην

πιαίζην

ηεο

πξφζθιεζεο

ΑΠΓΑ_11 (Α/Α ΝΞΠ:3375), Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 11:
«Αλάπηπμε

–

Αλαβάζκηζε

Πηνρεπκέλσλ Yπνδνκψλ Eθπαίδεπζεο», κε
«Βειηίσζε

-

Δθζπγρξνληζκφο

-

ηίηιν

Ππκπιήξσζε

ηνπ

Δθπαηδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ησλ πνδνκψλ Γηα Βίνπ
Κάζεζεο

θαη

Δθπαίδεπζεο

ζηε

Γπηηθή

Αζήλα»''_

Νξηζκφο πεχζπλνπ Ξξάμεο''.
15.

Πχζηαζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο & Ξαξαιαβήο ηνπ

212

έξγνπ: «WiFi4EU – Ξξνψζεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ζην
δηαδίθηπν ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. (Aξηζ. Γξάζεο 12018/001205-001394)».
16.

Ρνπνζέηεζε

Ξηλαθίδσλ

Πήκαλζεο

Ο40

γηα

ηελ

212

απαγφξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε ηκήκα ηεο νδνχ
Γσδεθαλήζνπ

θαη

ζπκπιήξσζε

ηεο

θαηαθφξπθεο

ζήκαλζεο ζηε δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Ξιαζηήξα.
(ΠΣΔΡ: 14/2020 Απ. ΔΞΕ).
17.

Ρνπνζέηεζε

Ξηλαθίδσλ

Πήκαλζεο

Ο40

γηα

ηελ

απαγφξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Ζξαθιένπο
ζην ξεχκα θπθινθνξίαο πξνο ην Ξ.Γ.Λ. «Αηηηθφλ».
(ΠΣΔΡ: 15/2020 Απ. ΔΞΕ).

212
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθνη θαζίζηε παξαθαιψ λα μεθηλήζνπκε. Ππλάδειθνη
θαζίζηε παξαθαιψ λα μεθηλήζνπκε.
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: Θαιεζπέξα ζπλάδειθνη. Λα δηαβάζνπκε ην νλφκαηα γηα λα
μεθηλήζνπκε.

Θαιή

Θενδσξαθφπνπινο

ρξνληά
Φψηηνο,

αξρηθά.

Πάββα

Θαξαηδαθέξεο

Δπκνξθία

Βαζίιεηνο,

(Κφξθε),

Κπέια

Διέλε,

Αξγπξφπνπινο Γεψξγηνο, Εεβφιεο Δπάγγεινο, Βειέληδαο Γεψξγηνο, Ζιηάδεο
Ησάλλεο,

Ρζαηζακπάο

Γεκήηξεο,

Ξεηνχζεο

Δκκαλνπήι,

Σξνλνπνχινπ

Θσλζηαληίλα, Γνχκνπξα Γήκεηξα, Θνληνγηάλλε Καξία (Κέκε), Ρζαηζαξψλεο
Ξαλαγηψηεο, Πειέθνο Κηράιεο, Γανπάρεξ Λανπάθ, Ξαληειάξνο Βαζίιεηνο,
Θαξαγηάλλεο

Ληθφιανο,

Κνζρνλάο

Ξαλαγηψηεο,

Σνπδεινχδεο

Κφζρνο,

Βαξπηηκηάδεο Ζιίαο, Θεξκνχ Διέλε, Θενθίιεο Απφζηνινο, Αιεμφπνπινο
Ησάλλεο, Ξαπαδάθνο Ιεσλίδαο, Ππειηφπνπινο Θεφδσξνο, Βίηζα Άιθεζηε,
Φσηεηλάθεο Θσλζηαληίλνο, Θέληξεο Ησάλλεο, Ρνθαηιίδε Διεπζεξία, Θενηνθάο
Ησάλλεο, Αζπξνγέξαθαο Θσλζηαληίλνο, Γθαλά-Οεγάθε Αγγειηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο
θεξχζζσ ηελ έλαξμε ηεο 1ε ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο γηα ην 2020. Δχρνκαη ζε
φινπο επηπρία, επεκεξία θαη πγεία γηα ην 2020. ,ηη δελ καο έθεξε ην 2019
λα καο ην θέξεη ην λέν έηνο.
Θέισ λα θαισζνξίζσ επίζεο φινπο ηνπο γνλείο, ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, θαιψο ήξζαηε ζην Γεκαξρείν καο. Δπεηδή
έρνπκε ζαλ 1ν ζέκα ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιηθψλ ππνδνκψλ ζέισ λα δεηήζσ
απφ ην Πψκα λα ην ζπδεηήζνπκε πξηλ ηηο εξσηήζεηο θαη αλ ζπκθσλείηε ζε
απηφ. Θαη έρνπκε θαη δχν ζέκαηα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έλα ηεο ΙΑΦΘΖΠ
ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ θαη έλα

ηνπ θ. Θενθίιε ηα νπνία λα ζπκθσλήζνπκε λα

εληαρζνχλ ζα κπνπλ ζην ηέινο. Θ. Πειέθν ζπκθσλείηε λα ζπδεηήζνπκε ην
πξφβιεκα ππνδνκψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξηλ ηηο εξσηήζεηο;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ θαιεζπέξα θαη απφ κέλα θαη ρξφληα πνιιά. Δίλαη παξήγνξν
φηη ππάξρνπλ πάξα πνιινί ζήκεξα εθπξφζσπνη θαη ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ,
ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, καζεηέο, ππάξρνπλ φκσο θαη άιια ζεκαληηθά ζέκαηα.
Δγψ ζα ήζεια λα θάλσ κία αλαθνξά μεθηλψληαο γηαηί πηζηεχσ φηη απηφ
ελδηαθέξεη φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη φια ηα λέα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ
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ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζέισ λα βάισ δχν δεηήκαηα, φρη ζαλ εξσηήζεηο.
Θα δηεπθνιχλσ, δελ ζα θάλνπκε εξσηήζεηο αιιά ζέισ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππκθσλείηε λα πξνεγεζεί ην ζέκα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λαη απιά πξέπεη φκσο ζηελ έλαξμε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο κεηά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Πηελ έλαξμε δελ θάλσ εξσηήζεηο, πξέπεη λα βάινπκε δχν
δεηήκαηα γηαηί είλαη ζνβαξφηαηα. Ρν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ην εμψδηθν ην νπνίν
έζηεηιε ν Γήκαξρνο ζε έλα site θαη ζε έλαλ επηθεθαιήο παξάηαμεο. Δίλαη
ζνβαξφηαηα δεηήκαηα. Δγψ κηα αλαθνξά ζα θάλσ γη’ απηά θαη κεηά λα
κπνχλε ζαλ ζέκαηα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Γηα ην πξψην ζέκα, είκαζηε ζην ηέινο Ηαλνπαξίνπ θαη θάλνπκε ην 1 ν Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη δπζηπρψο κέρξη ηψξα ε εκπεηξία ζηνπο πέληε κήλεο είλαη φηη
έρνπκε κηα ζπζζψξεπζε ζεκάησλ ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θηάλνπκε λα
ηειεηψλνπκε ζηηο 05:00 θαη 05:30 πνπ απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαγνξεπηηθφ
γηα πνιχ θφζκν λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ
θαη απηφ βέβαηα νθείιεηαη θαη ζηελ αδπλακία ηνπ Ξξνέδξνπ λα ζπληνλίζεη ηελ
θνπβέληα αιιά θαη ζηε ζηάζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ ππξνδνηεί πάξα πνιιέο
θνξέο αληηδξάζεηο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπίζεο νθείιεηαη ζε κία ζηάζε
πνπ θξαηάεη ε Γεκνηηθή Αξρή κέρξη ηψξα πνπ θαηάθεξε κέζα ζε 5 κφιηο
κήλεο λα μεζεθψζεη ηφζεο πνιιέο αληηδξάζεηο πνπ εθθξάδνληαη θαη κέζα ζηελ
αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δπηγξακκαηηθά λα ζπκίζσ θάπνηεο απφ
απηέο, ηελ απφθαζε γηα ηελ εθρψξεζε αξκνδηφηεηαο ηεο πεξεζίαο
Θαζαξηφηεηαο ζε ηδηψηε πνπ μεζήθσζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ην ζσκαηείν,
ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πνιινχο θνξείο ηεο πφιεο καο. Ρε
κεζφδεπζε πξφζιεςεο εκέηεξσλ δαζθάισλ ζηνλ πνιηηηζκφ δηψρλνληαο
θαηαμησκέλνπο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν άιιν ζαο ξψηεζα. Γελ ζα ηνπνζεηεζείηε ηψξα, κεηά
είπακε νη εξσηήζεηο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ηαλ ηειεηψζσ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη έξζεη ηφζνο θφζκνο θαη

ζεβαζηείηε ηνλ γηα λα

πξνρσξήζνπκε. Παο ξψηεζα θάηη ζπγθεθξηκέλν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθξηβψο, ν θφζκνο φκσο πξέπεη λα καζαίλεη, πξέπεη λα καζαίλεη ηη
γίλεηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Έιεγα

ινηπφλ

γηα

ην

Ξλεπκαηηθφ

Θέληξν

δηψρλνληαο

θαηαμησκέλνπο

δαζθάινπο πνπ είραλ θαη πνιχρξνλε παξνπζία, πιεκκχξηζε εδψ δχν θνξέο νη
αίζνπζα απφ καζεηέο πνπ πεγαίλνπλ θαη πάξα πνιινί απφ εζάο είλαη ρξήζηεο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ πνπ δπζηπρψο ηψξα κε ηελ ηαθηηθή
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη θιεηζηή θαη ε ΛΔΙΔ θαη ην Θέληξν Ξνιηηηζκνχ ζην
Γάζνο, αθήλνληαο έμσ 2.000 πεξίπνπ ζπκπνιίηεο καο πνπ δελ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ πνιηηηζκφ. Ήξζαλ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ζαο ξψηεζα θάηη. Παο ξψηεζα θάηη δελ έρεηε άιιν ην
ιφγν. Θα ηα πείηε κεηά απηά πνπ ζέιεηε. Έρεη έξζεη ηφζνο θφζκνο, είπακε λα
πξνεγεζεί. Δίπακε λα πξνεγεζεί ην ζέκα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε είπα θαη ζηελ αξρή μεθίλεζα ηε ζπλεδξίαζε,
φηη αλ δελ δηαθφπηεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ ππάξρνπλ…. Υξαία, λα θάλνπκε εξσηήζεηο άκα είλαη θαη λα
πεξηκέλεη φινο ν θφζκνο εδψ πέξα, άκα ζέιεηε απηφ ην πξάγκα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ δελ δηαθφπηεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλεηε ηνπνζέηεζε ηψξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ζ δηαδηθαζία θπιάεη πάξα πνιχ θαιά. Αλ δελ δηαθφπηεηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάλεηε ηνπνζέηεζε. Λα ξσηήζσ ην Πψκα. Θ. Θενθίιε εζείο
ζπκθσλείηε λα πξνηαζεί ην 1ν ζέκα πξηλ ηηο εξσηήζεηο;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ:

ρη,

λα

νινθιεξψζεη

ν

επηθεθαιήο

ηεο

Αμησκαηηθήο

Αληηπνιίηεπζεο. Λα ζέβεζηε ηε δηαδηθαζία, ζαο ην έρσ πεη ζε πνιιά
ζπκβνχιηα, λα ζέβεζηε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ρη θ. Ξξφεδξε δελ είλαη δηαδηθαζία. Θα αθνινπζήζεηε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη, δελ κπνξεί απζαίξεηα ν επηθεθαιήο ηεο
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αληηπνιίηεπζεο λα παίξλεη ην ιφγν θαη λα ιέεη φ,ηη ζέιεη. Αθνινπζείζηε ηε
δηαδηθαζία.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ιέεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θ.
Ρζαηζακπά;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Πηελ πνξεία ζα ζπδεηήζνπκε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθνχζηε κε ιίγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε ηψξα. Παο ξψηεζα θάηη θαη πεγαίλεηε
αιινχ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθνχζηε κε, δηαβάζηε πξψηα-πξψηα ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ηνλ έρσ δηαβάζεη εζείο δελ ηνλ έρεηε δηαβάζεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θνίηαμε είλαη ζξάζνο λα ιεο έλαο δεκνηηθφο ζχκβνπινο πέληε
κελψλ ζε θάπνηνλ πνπ ππεξεηεί 30 ρξφληα ζε απηή ηελ αίζνπζα φηη δελ έρεη
δηαβάζεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ληξνπή ζνπ, πξαγκαηηθά ληξνπή ζνπ.
Ληξνπή ζνπ πξαγκαηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θαη αθήζηε θαη ηηο πξαθηηθέο. Νινθιεξψζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ληξνπή ζνπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Αο θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο καο πξψηα θαη κεηά λα πάκε…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ζα θάλνπκε εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε, απηφ ξσηάσ, απηφ ξσηάσ ην Πψκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκείο σο παξάηαμε ζέινπκε λα βάινπκε κία εξψηεζε πξψηα.
Θέινπκε λα αθνπζηεί. Θέινπκε λα αθνπζηεί ζην Πψκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαηά πιεηνςεθία, θαηά πιεηνςεθία ζα πάεη απηφ. Θαηά
πιεηνςεθία ζα πάεη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε λα ςεθίζνπκε. Θ. Πειέθν λα πξνεγεζνχλ νη
εξσηήζεηο ή ην 1ν ζέκα;
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ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Γελ είπε δελ ζα θάλσ εξσηήζεηο γη’ απηφ ην ιφγν;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αο ςεθίζεη θαη αο πεη κεηά απηφ πνπ ζέιεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ είπα φηη δελ ζα θάλνπκε εξσηήζεηο…
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: Έιενο. Θα είρε ηειεηψζεη ηφζε ψξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κφζρν ζε παξαθαιψ. Γελ ζα θάλνπκε εξσηήζεηο ζεβφκελνη ηνλ
θφζκν, φκσο δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη έρνπκε κηα
δπζιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη έλα εμψδηθν. Θαη θάλσ κία
νιηγφιεπηε ηνπνζέηεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξε, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ ζα κηιήζνπκε θαη
εκείο. Θα κηιήζνπκε θαη εκείο θ. Πειέθν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, εγψ έρσ ην ιφγν ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ έρσ ην ιφγν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, κπνξψ λα παίξλσ ην ιφγν βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ φπνηε
κπνξψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ηαλ ηειεηψζεη. ρη, φηαλ ηειεηψζεη ν νκηιεηήο κπνξείο, κφλν
ηφηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχζηε, αθνχζηε γνλείο θαη δάζθαινη. Ν θ. Πειέθνο σο
απνηπρψλ Γήκαξρνο θαη επεηδή βξήθε έλα ιαφ εδψ θαη ζέιεη λα κηιήζεη θαη λα
πεη ηα ςεχδε ηνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη εληππψζεηο. Θέιεη λα δεκηνπξγήζεη
εληππψζεηο, ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, επεηδή ηνπνζεηείηαη θαη ςεπδνινγεί ζα
πξέπεη λα απαληήζσ θαη εγψ κεηά πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πεξάζεη γχξσ ζηε κία
ψξα. Λα ην μέξεηε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αθήζσ απηά ηα ςεχδε ελφο
ςεπδνιφγνπ πξψελ Γεκάξρνπ θαη απνηπρεκέλνπ. Θα αθνινπζήζεη ε
δηαδηθαζία γηα ηα ζρνιεία ην ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα κεηά απφ ηηο ςεπδνινγίεο
ηνπ Γεκάξρνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ ην ήζνο ηνπ Γεκάξρνπ θάλεθε λνκίδσ κε απηή ηελ
ηνπνζέηεζε. Απηφλ ηνλ Γήκαξρν έρεη δπζηπρψο ε πφιε απηή ηε ζηηγκή.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν ήζνο ν επηθεθαιήο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο γηα λα
αθνχζεηε εδψ, ζε ζρέζε φρη κε εμψδηθν πνπ θαιφ είλαη λα θάηζεηε λα ηα
αθνχζεηε είλαη λα ιέεη ζε παηδηά λένπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα θνηλά πξψηε
θνξά ζηνλ Ξξφεδξν θαη ζηνλ Αληηδήκαξρν νη νπνίνη είλαη θαη ζπλάδειθνη
λνκηθνί, λα ηνπο ιέεη έλαο άλζξσπνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλε παηδηά ηνπ
φηη είλαη γηα θισηζηέο. Δίλαη ληξνπή ηνπ. ε απνηπρία έρεη θαη ηα φξηα ηεο. Αο
θιεηζηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ηελ κνηξαζηεί, φρη εηο βάξνο ηεο πφιεο καο.
ρη εηο βάξνο ηεο πφιεο καο. Ληξνπή ζαο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε, Ξξφεδξε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ην παξάδεηγκα δίλεη … παηδηά λα αζρνιεζνχλε κε ηα
θνηλά. Λα ιέεη πξψελ Γήκαξρνο ζε δχν αληηδεκάξρνπο θαη ζηνλ Ξξφεδξν
ελψπηνλ θαη ππεξεζηαθψλ είζηε γηα θισηζηέο θαη ζα ηα πνχκε. Απηνί είλαη νη
ηζακπνπθάδεο ηνπ θ. Πειέθνπ. Θαζίζηε εδψ λα ηα αθνχζεηε, θαζίζηε λα
κάζεηε φιε ηελ αιήζεηα ελφο επαγγεικαηία ςεπδνιφγνπ. Γηαηί είλαη
επαγγεικαηίεο ςεπδνιφγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε θαη απαληήζηε γη’ απηφ ην ζέκα γηαηί
είλαη νη γνλείο εδψ, ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε νη ηνπνζεηήζεηο

ηνπ Γεκάξρνπ λα θαηαγξάθνληαη,

είλαη πβξηζηηθέο. Λα θαηαγξάθνληαη. Γελ έρεη εδψ πέξα. Θα θαηαγξάθνληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε δελ έρεηε ην ιφγν. Θαηαγξάθεθαλ. Θαηαγξάθεθαλ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ έρεη εδψ πέξα. Θα θαηαγξάθνληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ην κηθξφθσλφ ζαο. Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ λνκίδσ φηη θαηαιαβαίλεηε φινη έηζη ηη δηαδξακαηίδεηαη ζε
απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αιιά δελ ζα αθήζνπκε έηζη πξαγκαηηθά ηελ
πφιε λα νδεγεζεί ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη ε Γεκνηηθή Αξρή θαη
εκείο βάδνπκε ηα νπζηαζηηθά δεηήκαηα ην ηη έρεη θάλεη απηφ ην δηάζηεκα πνπ
νδεγνχλ ηελ πφιε πξαγκαηηθά ζηνλ θαηήθνξν, ζηελ θαηαζηξνθή. Ρνπο
πείξαμε πνπ ιέκε φηη έρνπλε θιείζεη ηα ηκήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη
έρνπλ κείλεη 2.000 παηδηά έμσ. Απηφ ηνλ πείξαμε θαη δελ ζέιεη λα αθνπζηεί
εδψ κέζα.
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ΞΔΡΝΠΖΠ: Κα εζείο ηα θάλαηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Παο παξαθαιψ ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Πειέθνο ηα έρεη θιείζεη. Ν θ. Πειέθνο ηα έρεη θιείζεη, ηα
μέξεηε ηελ αιήζεηα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξαξαθαιψ πνιχ λα θαηαγξάθνληαη. Ξξέπεη λα θαηαγξάθνληαη
νη ηνπνζεηήζεηο.
ΞΔΡΝΠΖΠ: Λα θαηαγξάθνληαη. Βαξέζεθα, 5 ρξφληα κεο ζην ςέκα φια. Κεο
ζην ςέκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Βάιηε ην λα θαηαγξάθεηαη θ. Αληηδήκαξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λα θαηαγξάθεηαη ε ζέζε ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ξεηνχζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Λαη αιιά εγψ γηα λα έρσ πξαθηηθά γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ θ.
Αληηδήκαξρε πξέπεη λα έρεη θαηαγξαθεί ε ζέζε ζαο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΝΒΑΟΑΠ: Ππγλψκε θ. Γήκαξρε, ζπγλψκε. Έρνπλ έξζεη εθαηνληάδεο
γνλείο, καζεηέο έιενο. Αθήζηε λα ηειεηψζεη δπν ιεπηά ν θ. Πειέθνο, φπνηνο
άιινο ζέιεη 5-10 ιεπηά, απαληήζηε άιια 10, λα ηειεηψζεη ζε έλα 20ιεπην λα
μεθηλήζνπκε. Ρν λα θαζφκαζηε έηζη θαη λα γίλνληαη αληεγθιήζεηο επί κία ψξα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα δχν ιεπηά έρνπλε πεξάζεη εδψ θαη αξθεηή ψξα θ. Θνπβαξά,
έρνπλε πεξάζεη εδψ θαη αξθεηή ψξα θ. Θνπβαξά ηα δχν ιεπηά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θ. Ξξφεδξε μεθαζαξίζηε εάλ πξνεγνχληαη νη εξσηήζεηο ή ην
ζέκα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πξνεγνχληαη νη
εξσηήζεηο αιιά έθαλα κία παξάθιεζε γηαηί είλαη ν θφζκνο εδψ κέζα.
Υξαία.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα θαη ν θ. Πειέθνο ηνπνζεηείηαη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν είπα θα Ρνθαηιίδε, ζαο δήηεζα λα πξνεγεζνχλ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: 30 ρξφληα ζχκβνπινο θαη δελ ην…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε ζαο δήηεζα λα πξνεγεζνχλ, ην δήηεζα. Ρν είπα.
Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ θνηηάμηε δελ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπκε απηφ ηνλ
θαηήθνξν γηαηί ζέινπλε λα νδεγήζνπλε πξαγκαηηθά ζε δηάιπζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δγψ δελ ζα ζπλερίζσ πξαγκαηηθά ζεβφκελνο δειαδή
ηνλ θφζκν αλ θαη έπξεπε λα αθνχζνπλε ζήκεξα εδψ, λα αθνχζνπλε γηαηί
γίλνληαη πξάγκαηα πνπ είλαη ζε βάξνο ηεο πφιεο, ησλ πνιηηψλ, ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ζα ηα βξνχκε κπξνζηά καο. Δγψ γη’ απηφ ήζεια λα θάλσ κία
ηνπνζέηεζε γηα λα δείηε ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζην Γήκν καο. ινηπφλ εγψ
ζηακαηάσ κέρξη εδψ, ζα ηα πνχκε κεηά ην 1ν ζέκα αιιά λνκίδσ φηη γίλαηε
φινη κάξηπξεο κηαο αληηδεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Ξξνεδξείνπ θαη ηνπ
Γεκάξρνπ. Γελ ζέισ λα πξνρσξήζσ λα θηάζσ ζηνλ θαηήθνξν…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζέιεηε λα πξνεγεζεί ην ζέκα ησλ εξσηήζεσλ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρσ ην ιφγν θ. Ξξφεδξε, έρσ ην ιφγν ζαο παξαθαιψ πνιχ γηα
δχν ιεπηά. Θαηαξρήλ εκείο έρνπκε θάλεη κία παξαηήξεζε πξνο εζάο απφ ηελ
πξψηε ζηηγκή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο
ιεηηνπξγίαο φηη ιεηηνπξγείηε αληηδεκνθξαηηθά. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη λα
δηαθφπηεηε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη 5 κήλεο ζχκβνπινο λα ηνπ
ππνδεηθλχεηε πψο ζα ζπλερίζεη απνηειεί πξνζσπηθά γηα ζαο καχξε θειίδα ζην
μεθίλεκά ζαο σο Ξξφεδξνο. Δπίζεο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ηηο καχξεο θειίδεο λα ηηο θξαηήζεηε γηα ηνλ εαπηφ
ζαο. εγψ ηνλ ξψηεζα θάηη ηνλ θ. Πειέθν θαη ηνπνζεηήζεθε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δπίζεο αθήζηε λα νινθιεξψζεη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρνπνζεηήζεθε, ηνπνζεηήζεθε. Δληάμεη;
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε ζα ζε παξαθαιέζσ πάξα πνιχ λα ζέβεζαη ηηο
αληηπνιηηεπφκελεο

παξαηάμεηο,

έρνπλε

ςεθηζηεί

θαη

απηέο

απφ

ηνλ

Σατδαξηψηηθν ιαφ θαη κάιηζηα κε θαζαξφ αγψλα ζηηο γεηηνληέο. Ινηπφλ
επαλέξρνκαη. Δπεηδή ζα πάκε ζηε ζπδήηεζε γηα ηα ζρνιεία ηεο πφιεο θαη εθεί
ζα δνχκε άιιε κία πξνεθινγηθή απάηε δηθηά ζαο ε νπνία έιαβε ρψξα θαη πξηλ
ελάκηζε κήλα, φηαλ ν ίδηνο ν Γήκαξρνο αιιά θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο δελ
κπνξνχζαηε λα δηαζθαιίζεηε εζείο πνπ ηάμαηε ην Κεηξφ, ηελ αθηή
Πθαξακαγθά κία απιή ηνπαιέηα θαη πξνζέηξεμε ε αξκφδηα ζχκβνπινο…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξνζέηξεμε ε αξκφδηα ζχκβνπινο ησλ πξψελ ΝΠΘ θαη δήηεζε
ηε βνήζεηα γηα λα θαηαζθεπάζεηε ηνπαιέηεο. Απηνί είζαζηε, πξνεθινγηθά
εμαπαηήζαηε ηνλ Σατδαξηψηηθν ιαφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζην εξψηεκα απαληήζηε. Πην εξψηεκα απαληήζηε.
Πην εξψηεκα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηαθφςηε, φζεο θνξέο ζέιεηε λα ζηέιλεηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην εξψηεκα πνπ ζαο έθαλα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λα ζηέιλεηε εμψδηθα θαη λα κε δηαθφπηεηε είζηε πνιχ θαινί. Πην
λα απαληάεη εζάο ζηα πξνβιήκαηα δελ απαληάηε, ππεθθεχγεηε. Ινηπφλ
Ξξφεδξε εδψ γηα καο σο παξάηαμε ν θ. Ληεληαθφο απέζηεηιε έλα εμψδηθν γηαηί
ζηελ νπζία ηνπ θάλνπκε αληηπνιίηεπζε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ ην ζέκα πξνεγείηαη θαηά πιεηνςεθία. Νχησο ή άιισο ν
θ. Πειέθνο ζπκθσλεί.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε ηη είλαη απηά πνπ θάλεηο; Ξξφεδξε ηη είλαη απηά πνπ
θάλεηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δκείο κε ηνλ θ. Πειέθν έρνπκε ηελ πιεηνςεθία θα Ρνθαηιίδε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηα ηα εμψδηθα έρεηο λα καο πεηο ηίπνηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ζέκα ζα ζπδεηεζεί πξψην.
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε δελ ζα ζπλερίζνπκε έηζη, ζα δηαθφπηνπκε ζπλερψο.
Άζε λα αθνπζηεί ε παξάηαμε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν. Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο έρσ αθαηξέζεη ην ιφγν. Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: … σο παξάηαμε βάδνπκε ζέκα γηα ην εμψδηθν θαη κνπ απαληάο
εζχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα κπεη εθηφο εκεξεζίαο ζην ηέινο, ην είπακε. Θ. Ππειηφπνπιε
έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έηζη εθιακβάλεηε ηε δεκνθξαηία; Έηζη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε γηα καο ππάξρεη ζέκα ιεηηνπξγίαο, δελ κπνξεί λα…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρα παξάπνλά ζαο γξαπηψο; Ππγραξεηήξηα, θέξε θαη ηελ
αζηπλνκία φπσο έιεγεο ζε πξνεγνχκελα ζπκβνχιηα. Ξξφεδξε δελ ζα πεξάζεη
απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λνκίδσ Ξξφεδξε, Γήκαξρε θαη πξψελ Γήκαξρνη θαη φινη
εκείο φηη πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ έρνπκε πξέπεη λα ζεβφκαζηε
ηνλ θφζκν θαη φρη φζνλ αθνξά κφλν ν θαζέλαο έρεη ηελ άπνςή ηνπ αιιά φζνλ
αθνξά θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν. Ξνιχ πεξηζζφηεξν πνπ δελ μέξσ
ζήκεξα λνκίδσ φηη είλαη θαη καζεηέο εδψ, θαη λνκίδσ φηη πξέπεη λα δείμνπκε κε
ηε ζπκπεξηθνξά καο… κηζφ ιεπηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξαγκαηηθά ληξνπή ζνπ. Ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγείο είλαη ληξνπή
ζνπ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ληξνπή ζνπ. Λένο ζχκβνπινο ληξνπή ζνπ, φηαλ ζα ηειεηψζεη
ηνπ Ληεληαθνχ ζα δσ πνπ ζα είζαζηε. Ληξνπή ζαο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δπηθπξψζηε θ. Ππειηφπνπιε απηή ηελ… επηθπξψζηε ηελ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ:

Γελ

αλερφκαζηε

ρπδαηφηεηεο

νχηε

αθξνδεμηέο

είλαη

θαζηζηηθέο θαη ρξπζαπγίηηθεο…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Φαζηζκφο είλαη λα καο ζηέιλεη εμψδηθα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε κηιήζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Φαζηζκφο είλαη λα καο ζηέιλεη εμψδηθα πξψηε θνξά ζηελ
αληηπνιίηεπζε. Τεπηνδεκνθξάηε. Δίζηε ςεπηνδεκνθξάηεο.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε νινθιεξψζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ είρα ην ιφγν θαη κνπ ηνλ πήξε κε αθαίξεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θχξηε ζαο παξαθαιψ θαζίζηε θάησ, θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Θ. Ξξφεδξε ζα ην δηαιχζεηε εδψ ην ζπκβνχιην; Δμέδξα
θηηάρλνπκε εδψ πέξα;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε κηιήζηε ζαο παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππδεηάκε εδψ πέξα γηα ην αλ ζα πξνεγεζεί ην ζέκα ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Κα δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη έηζη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξεγαίλεη ζε άιια ρσξάθηα, δελ είλαη ηεο παξνχζεο απηφ. Υξαία,
θ. Ππειηφπνπιε κηιήζηε ζαο παξαθαιψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ λνκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξμεη απηνζπγθξάηεζε θαη
απφ ηνλ Ξξφεδξν, ην έρσ πεη πάξα πνιιέο θνξέο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα θαη
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ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. απηφ λνκίδσ καο
αθνξά φινπο. Γελ εμαηξψ θαλέλαλ, γηαηί ν θαζέλαο έρεη θάλεη κηα ππέξβαζε
ζηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη θαη κε ηνλ ηξφπν, απηφ αθνξά θαη κέλα, δελ εμαηξψ
θαλέλαλ, κε ηελ έλλνηα φηη φινη ζε απηή ηελ αίζνπζα έρνπκε κεγάιε εκπεηξία
θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε ζπλεπζχλε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
θνπβεληηάδνπκε. Λνκίδσ φηη ν Ξξφεδξνο πνιιέο θνξέο θαη ηνπ ην έρσ πεη,
φπσο θαη ηψξα πνπ αθαίξεζε απφ ηελ θ. Θενθίιε ή πνπ δηαθφπηεη ζπλέρεηα
ηνλ… Κηζφ ιεπηφ ζαο παξαθαιψ, θαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο.
Υζηφζν ζα ήζεια λα πσ φηη φινη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε εδψ φηη έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα θαη απεξηφξηζην ρξφλν, εγψ φπσο μέξεηε έρσ ηνπνζεηεζεί ππέξ
ηνπ απεξηφξηζηνπ ρξφλνπ θαη φηη πξέπεη φινη λα έρνπκε ην ζηνηρείν ηνπ
απηνπεξηνξηζκνχ. Υζηφζν φκσο ζέισ λα πσ φηη ην απεξηφξηζηνο ρξφλνο
ζεκαίλεη, θαη θάλσ κία πξφηαζε θαη γηα ζήκεξα, εγψ ελεκεξψλσ ην Πψκα φηη
φζν έρνπκε θνπβεληηάζεη κε ηνλ θ. Φσηεηλάθε θαη κε ηελ Άιθεζηε θ.ιπ. εκείο
αδπλαηνχκε

λα

ζπλερίζνπκε

λα

παξαθνινπζνχκε

ζπλεδξηάζεηο

πνπ

ηειεηψλνπλ ζηηο 03:15 ζηηο 04:15, 05:15 ην πξσί θαη επνκέλσο εγψ
ελεκεξψλσ απφ ηψξα ην Πψκα φηη ε πξφηαζε πνπ ζα θάλσ γχξσ ζηηο 12:00 ε
ψξα ζην βαζκφ πνπ δελ έρνπκε ηειεηψζεη ηα ζέκαηα λα ζπλερηζηεί ηελ
επφκελε ή ηελ κεζεπφκελε κέξα φ,ηη ζπκθσλήζνπκε.
Ρν ιέσ απηφ ινηπφλ γηαηί πξέπεη θαη βεβαίσο πξέπεη λα αθνχγνληαη ηα πάληα
θαη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη νη Σατδαξηψηεο. Δκείο έρνπκε απφ
ηελ αξρή, γηα λα αθνχζνπλ νη ζπκπνιίηεο, απφ ηελ αξρή ζε φια ηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα αθαηξέζακε απφ ηνλ εαπηφ καο ην δηθαίσκα ησλ εξσηήζεσλ,
ππνβάιακε γξαπηέο εξσηήζεηο ζεβφκελνη θάζε θνξά φηη ππήξρε κηα νκάδα
ζπκπνιηηψλ καο φπσο είλαη εδψ νη εθπαηδεπηηθνί, άιιε θνξά εξγαδφκελνη
θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ζπδεηεζεί ην ζνβαξφ ζέκα πνπ
θάζε αθνξνχζε κηα θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. Απηφ βέβαηα, ζαο παξαθαιψ θ.
ζπλάδειθε ιίγν λα ηειεηψζσ. Λνκίδσ ινηπφλ φηη φινη πξέπεη λα ζθεθηνχκε
πάλσ ζηε δηαδηθαζία απηή γηαηί θάλεη δεκηά ζηελ δεκνθξαηία ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ζηελ πφιε.
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Δκείο ινηπφλ ζην θάζε ζέκα πνπ ζα έξζεη πνπ κεξηθνί αλεζπρνχλ γηα ην ηη ζα
ηνπνζεηεζνχκε, ζα ηνπνζεηεζνχκε θαη αθνχ άθνπζνλ κελ πάηαμνλ δε, φηη ζα
πξνθχςεη ινηπφλ ηα ζέκαηα ην ζπλεζίδνπκε απηφ ζαλ παξάηαμε, ην ζπλεζίδσ
πξνζσπηθά εγψ, είλαη γλσζηφ φηη δελ απνθεχγσ, κπνξψ λα ηζαθσζψ κε ηνλ
νπνηνδήπνηε αλ κε πξνθαιέζεη ην φηη απνθεχγσ λα πάξσ ζέζε θαη έρεη γίλεη
απηφ θαη κε ηνλ Κηράιε ζην παξειζφλ.
Ινηπφλ απφ εθεί θαη πέξα εγψ πάληα παίξλσ ζέζε γηα φια ηα ζέκαηα. Λνκίδσ
ινηπφλ ηψξα φηη πξέπεη λα απηνπεξηνξηζηνχκε, δελ θάλνπκε εξψηεζε,
ζπκθσλνχκε κε ηε δηαδηθαζία, λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηνπ 1 νπ ζέκαηνο
θαη κεηά λα βάινπκε λα θνπβεληηάζνπκε φια ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα είηε ηα
ζέκαηα είηε ςεθίζκαηα ή νηηδήπνηε άιιν. Απηή είλαη ε γλψκε κνπ θαη λνκίδσ
πξέπεη λα ππάξμεη…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηα ην Κνπγθνζφδσξν είρεο επαηζζεζία, γηα ην εμψδηθν πνπ
θάλεη ε δηνίθεζε Ληεληαθνχ δελ έρεηο επαηζζεζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ηαλ ζα κε αθνχζεηο, λνκίδσ ζα πξέπεη λα είζαη ιίγν
καδεκέλνο πξηλ λα μέξεηο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη, γηα ην Κνπγθνζφδσξν είρεο επαηζζεζία. ρη γηα λα
θαηαγξάθνληαη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε νινθιεξψζαηε;
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρα εμψδηθα ινηπφλ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηα ηα εμψδηθα δελ έρεηο.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δίζαη βηαζηηθφο σο ζπλήζσο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ … Δίζαη θαζίζηαο.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, κηζφ ιεπηφ. Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη ν θαζέλαο
έρεη έλα ηξφπν πνπ εθθξάδεηαη θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη αλεμαξηήησο ηεο
πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη. Δγψ ινηπφλ είκαη αλεθηηθφο κε ηελ εκπεηξία ηελ κηθξή
πνπ έρσ θαη ιφγσ ηεο ειηθίαο πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα βηάδεηαη λα βγάδεη
ζπκπεξάζκαηα, ζην ηέινο φκσο μπξίδνπλ ην γακπξφ γηα φια ηα ζέκαηα θαη
πνιιέο θνξέο ιέεη φπνηνο βηάδεηαη ζθνληάθηεη. Γη’ απηφ ινηπφλ ζπληζηψ ζε
φινπο πνπ είλαη ιίγν βηαζηηθνί λα πεξηκέλνπλ λα αθνχλε πξψηα πξηλ ηε δίθε
πξνζέζεσλ, γηαηί πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ ηνπο ζπκθέξεη θαη ηνπο ίδηνπο.
Απηά, επραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θα Ρνθαηιίδε ζα κηιήζεηε γηα ηνλ θ. Θέληξε;
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Κάιηζηα. Δγψ ινηπφλ ζα ήζεια ην εμήο. Πην ηέινο ηεο
ζπδήηεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ καο λα κπεη σο ζέκα ζπδήηεζεο
θαη ε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο απηψλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε απηφ ην ζέκα απαηηεί κφλν ηνπ, δελ κπνξεί λα
κπεη ζε απηή ηε ζπλεδξίαζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξνηνη; Νη παηδηθνί ζηαζκνί ηνπο;
Δίλαη άιιν ζέκα ζπλεδξίαζεο, δελ κπνξεί λα ζπδεηεζεί, έρνπκε θαη άιια
ζέκαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Πε θάζε πεξίπησζε νχησο ή άιισο ζα είλαη εξψηεζή καο απιά
ιέσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ην ζέκα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αλ νη άλζξσπνη ζέινπλ λα
θχγνπλ ή λα κείλνπλε. ,ηη ζέινπλ. Δκείο κεηά…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δληάμεη, ζην ηέινο είπα αλ ζέιεηε επεηδή … θαη ε Α/ζκηα θαη ε
Β/ζκηα αιιά θαη ε πξνζρνιηθή αγσγή ζεσξνχληαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δκείο κεηά ην 1ν ζέκα ζα μεθηλήζνπκε ηηο εξσηήζεηο. Κπνξείηε
φ,ηη εξσηήζεηο έρεηε λα ηηο θάλεηε εθεί. Γελ είπα φηη ζα απαιεηθζεί ην ζηάδην,
είπα λα πξνεγεζεί γηα ηνλ θφζκν. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ην δεηάσ κέρξη
ηψξα.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, απιά θαη κφλν είλαη έλα κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ε
ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ησλ Γήκσλ καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, θάληε εξψηεζε, θάληε εξψηεζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαιφ ζα ήηαλε λα είλαη κέξνο ηεο
ζπδήηεζεο ηεο φιεο. Έηζη; Αθνχ δελ ζπκθσλείηε σο δηνίθεζε ζα γίλεη κε
εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θαη επραξηζηψ πνιχ. Θ. Αζπξνγέξαθα ζπκθσλείηε λα
πξνεγεζεί ην ζέκα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θεσξψ φηη είκαη απφ ηνπο παιηφηεξνπο εδψ κέζα θαη μέξσ
θαη ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί ζην παξειζφλ.
Ξπξνδνηείηαη

κε -αη έλα θιίκα ην νπνίν εηιηθξηλά επηηξέςηε κνπ δελ ην

θαηαιαβαίλσ. Αλ θάπνηνη ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ θάπνηνπο άιινπο λα
ζεθσζνχλ θαη λα απνρσξήζνπλ απφ απηφ ην Ππκβνχιην θαη λα κελ
αθνχγνληαη δελ ην μέξσ. Γελ θάλσ απηή ηε ζηηγκή δίθε πξνζέζεσλ, φκσο
μέξσ φηη ππάξρεη κία πξαθηηθή θαη ππξνδνηήζεθε αηπρψο γηα κέλα. Απνθχγεηε
ραξαθηεξηζκνχο, απνθχγεηε πξνζβνιέο θαηά ηνπο άιινπο. Ν Πειέθνο γηα
παξάδεηγκα δελ είλαη απνηπρψλ Γήκαξρνο είλαη κε πιεηνςεθήζαο. Δίλαη φπσο
είλαη έλαο απφ φινπο εκάο. Απηφ ινηπφλ δεκηνπξγεί κηα αληέγθιεζε κεηαμχ θαη
ππξνδνηεί ηα παξαπέξα ηα νπνία βγήθαλε θαη κε ηνλ θ. Θενθίιε θ.ιπ.
Ξξαθηηθή ινηπφλ, θιείλσ, ζην Ππκβνχιην απηφ είλαη φηλα βξίζθνληαη νκάδαο ή
νκάδα αλζξψπσλ εδψ πνπ πξέπεη ή κάιινλ εκείο ζέινπκε λα πξνεγεζεί, γηαηί
είλαη πνιχο ν θφζκνο, γηαηί πξέπεη λα αθνπζηνχλ πνιιά πξάγκαηα, πάληα
θάλακε απηφ.
Δάλ ινηπφλ αθήλαηε, ζηνλ Ξξφεδξν απεπζχλνκαη, ηνλ Κηράιε Πειέθν λα πεη
απηά ηα δχν πξάγκαηα πνπ ήζειε ζα είρακε θιείζεη. Πηε ζπλέρεηα κπήθε ην
εμψδηθν, κπήθαλε ηα άιια θαη ηψξα ηνπο ηαιαηπσξνχκε ηνπο αλζξψπνπο κία
ψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα είζηε λνκηθφο. Δθφζνλ αθήζσ ηνλ θ. Πειέθν λα
πεη δχν θαη ηξία πξάγκαηα γηα ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ φπισλ δελ πξέπεη
λα πνχλε φινη; ρη απαληήζηε κνπ ζε απηφ. Θ. Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ θαιεζπέξα θαη απφ κέλα, θαιή ρξνληά ζε φινπο κε πγεία
θαη δχλακε. Πε ζρέζε κε απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Αζπξνγέξαθαο επεηδή ε
ζπδήηεζε, γηαηί αθξηβψο θαη γηα ην εμψδηθν ζα κίιαγε ν θ. Πειέθνο φπσο είπε,
έρεη λα θάλεη επί πξνζσπηθνχ θαη αθνχζηεθαλ αξθεηά ςέκαηα γη’ απηφ πήξα ην
ιφγν λα πξνεηδνπνηήζσ ην θνηλφ φηη γηα λα πξνζηαηέςσ ηελ πξνζσπηθφηεηά
κνπ, ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή κνπ ελψπηνλ θνηλνχ δελ ζα άθελα ηνλ θ.
Πειέθν λα αθήλεη εληππψζεηο εδψ πέξα. Θα απαληνχζα, νπφηε θαη επεηδή γηα
λα απαληήζσ ζα πέξλαγε ε ψξα αξθεηά, νπφηε… Απηφ ήηαλ ην ζέκα καο,
έηζη; Λνκίδσ έθιεηζε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζηακαηήζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ησλ
ζρνιείσλ έρσ λα θάλσ κηα αλαθνίλσζε ε νπνία λνκίδσ φηη αθνξά φινπο καο
σο δεκφηεο έηζη θαη αιιηψο. Πηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2020 πξφζθαηα δειαδή
πξηλ κία βδνκάδα, ειήθζε κία απφθαζε απφ ηελ Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδνο δειαδή απφ ην ξγαλν ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδνο, ζαο δηαβάδσ ηελ
απφθαζε απηή ρσξίο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ήηαλ ηα κέιε δειαδή νη
πεξηζζφηεξνη δήκαξρνη πνπ είλαη εθιεγκέλνη ζην φξγαλν απηφ απφ φιε ηελ
Διιάδα. Πηελ Αζήλα ζήκεξα 22 Ηαλνπαξίνπ εκέξα Ρεηάξηε χζηεξα απφ
πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Γεκήηξε Ξαπαζηεξγίνπ Γεκάξρνπ Ρξηθθαίσλ θαη
ππφ ηελ πξνεδξεία ηνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ νη ηάδε. Θέκα,
απφθαζε 56. Ππδήηεζε θαη ιήςε απφθαζε γηα ηελ έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ ην ζέκα ζα γεληθεπηεί. Κηζφ ιεπηφ Γήκαξρε, Γήκαξρε,
Γήκαξρε. Δδψ αλνίγεη θνπβέληα. Απνθιείεηαη…
«Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΔ…» ζαο παξαθαιψ έρσ δηθαίσκα, είλαη
αλαθνίλσζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη αλαθνίλσζε; Ρεξάζηηα ςέκαηα είλαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη αλαθνίλσζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν έρεη δηθαίσκα. Δλεκέξσζε είλαη.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίλαη αλαθνίλσζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ γίλεηαη, δελ γίλεηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκέξσζε είλαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ ην βάιεηε ζα γεληθεπηεί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: «Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΔ…»
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θα γεληθεπηεί ην ζέκα. Ρν έρσ εδψ, ην έρσ ην έγγξαθφ ζνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: «Έιαβε γλψζε ηνπ ππ’ αξηζ.πξση.21/1/2020 εγγξάθνπ ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ ζρεηηθά κε ην αίηεκα.»
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν έρσ ην έγγξαθφ ζνπ θαη ηα…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ αλνίμεηο ηέηνην…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κεξνιεπηείηε, κεξνιεπηείηε, δελ έρσ κηιήζεη νχηε έλα ιεπηφ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ αλνίμεηο ηέηνην ζέκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νχηε έλα ιεπηφ δελ έρσ κηιήζεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ αλνίμεη… δελ κπνξεί λα βγαίλεη ν Γήκαξρνο θαη λα ιέεη ην…
«Πρεηηθά κε ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ γηα έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ
πνπξγείν Δζσηεξηθψλ πσο αληηκεησπίδεη νμχ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ιφγσ
δηφγθσζεο ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη ην πξφβιεκα
δελ βξίζθεηαη ζην αληαπνδνηηθφ ζθέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, άξα
δελ επηιχεηαη κε αχμεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ» θαη νχηε ζα θάλακε βεβαίσο.
«Δπηπξφζζεηα αλαθέξεη φηη ιεηηνπξγεί εδψ θαη 4 ρξφληα ην κεγαιχηεξν
θέληξν απνδνρήο πξνζθχγσλ ζηελ επεηξσηηθή ρψξα κε απνηέιεζκα
πξφζζεηα βάζε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη
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χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίδεη νκφθσλα δεηά απφ ην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ … ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Λνκίδσ φηη φινπο ζαο
αθνξά απηή ε αλαθνίλσζε θαη θαιψο δηαβάζηεθε πξηλ μεθηλήζεη ην ζέκα ησλ
ζρνιείσλ.»
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζην 1ν ζέκα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχκε ή φρη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκέξσζε είλαη θ. Θαξαγηάλλε. Δλεκέξσζε είλαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε δελ ζα πεξάζεη έηζη απηφ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα φρη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξνρσξάκε ζην 1ν ζέκα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη δελ πξνρσξάκε. Γελ πξνρσξάκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αιιά πξηλ
κπνχκε ζην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έρνπκε δπν ζέκαηα εθηφο
εκεξεζίαο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ είλαη θαζηζκφο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ηα έρσ δηαβάζεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ληξέπνληαη, είλαη ηξνκεξνί, είλαη ηξνκεξνί.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ ηειείσζα, πάλσ απφ δχν ιεπηά δελ έθαλα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θιείζηε ην κηθξφθσλν θ. Θενθίιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα ην θιείζεηε εζείο θαη αιιηψο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ θιείζηε ην κη… Ινηπφλ έρνπκε δχν ζέκαηα εθηφο
εκεξεζίαο δηάηαμεο πξηλ κπνχκε ζηηο ζρνιηθέο…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δλεκέξσζε έθαλε ν Γήκαξρνο, έρεη δηθαίσκα λα θάλεη κηα
ελεκέξσζε. Κηα ελεκέξσζε έθαλε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ ζα ηνπνζεηεζνχκε γη’ απηφ ην ζέκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηνπνζεηεζείηε κεηά.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κεηά;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κεηά;
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κεηά; Δληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ηα ζρνιεία, λα θχγεη ν θφζκνο ή λα ζέιεη λα κείλεη.
Θιείζηε ην κηθξφθσλν θ. Πειέθν.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρεηε εθεχξεη δηθή ζαο δηαδηθαζία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν θιείζηε ην κηθξφθσλν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζηε κάξηπξεο ηεο δηαδηθαζίαο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: …Ρα ζέκαηα λα πάλε κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ δελ είπα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ έρνπκε δχν ζέκαηα εθηφο εκεξεζίαο. Ρν έλα είλαη έλα
ςήθηζκα ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ θαη ην άιιν είλαη έλα ζέκα ηνπ θ.
Θενθίιε γηα ηε ζπδήηεζε γηα ην εμψδηθν πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε. Ππκθσλείηε
ζην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λα κηιήζνπκε γηα ηα ζρνιεία θαη κεηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε ζπκθσλείηε; Θ. Θενθίιε; Θ. Πειέθν; Γηα ην
ςήθηζκα θαη ην ζέκα ηνπ θ. Θενθίιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δκείο πξνηείλνπκε λα ζπδεηεζεί γηα ηα ζρνιεία, κεηά λα
ζπδεηεζεί θαη γηα ηα εμψδηθα λα κπεη πξηλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα κπνχλε θ. Θενθίιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δίλαη ζέκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην ηέινο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ππκθσλείηε;
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δκείο δελ ζπκθσλνχκε Ξξφεδξε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξφεδξε, Ξξφεδξε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, αθνχζηε λα κηιήζνπκε. Ινηπφλ εκείο δεηάκε λα
πξνηαρζεί κεηά ηε ζπδήηεζε γηα ηα ζρνιεία λα πξνηαρζεί ην ζέκα ηνπ
εμψδηθνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Υξαία.

Θ.

Θενθίιε

ζπκθσλείηε

θαληάδνκαη

εζείο.

Θ.

Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θαη εγψ ζπκθσλψ, ζπκθσλψ κε ηνλ Πειεθν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη εκείο ζπκθσλνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, άξα ζπδεηάκε ην ζέκα κε ηα ζρνιεία, κπαίλεη ην ζέκα
ηνπ θ. Θενθίιε γηα ην εμψδηθν θαη ην ςήθηζκα ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ
κπαίλεη ηειεπηαίν ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη νη εξσηήζεηο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νη εξσηήζεηο ζα γίλνπλε αθνχ ηειεηψζνπκε ην ζέκα ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πξηλ κπνχκε ζηα ππφινηπα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, εθηφο αλ ζέιεηε λα ηηο θαηαξγήζνπκε ηειείσο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ Γεκάξρνπ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κεηά ηηο ζρνιηθέο…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη δελ καο είπεο Γήκαξρε ηη πήξεο θαη ηη έδσζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε. Κεηά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα θάλνπκε ηηο
εξσηήζεηο θαη κεηά ζα κπνχκε ζην ζέκα ηνπ θ. Θενθίιε. Δληάμεη; Υξαία. Θ.
Ρζαηζακπά.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δγψ δηαθσλψ. Δγψ ζα επηκέλσ φηη πξέπεη λα ηεξεζεί ν
θαλνληζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά έρεη πεξάζεη θαηά πιεηνςεθία.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Δγψ δηαθσλψ… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεη πεξάζεη θαηά πιεηνςεθία ε πξφηαζε.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λα θαηαγξαθεί ε δηαθσλία κνπ ζηα πξαθηηθά. Εεηψ λα
εθαξκνζηεί ν θαλνληζκφο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπαίλνπκε ζην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.

1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ησλ Πρνιηθψλ Κνλάδσλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν ιφγν έρεη ε θα Σξνλνπνχινπ.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Θαιεζπέξα ζε φινπο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: κηζφ ιεπηφ, γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηεο Έλσζεο Γνλέσλ. Ρελ
εηζήγεζε ηελ θάλεη ε Έλσζε Γνλέσλ, δελ ηελ θάλεη ε θα Σξνλνπνχινπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν έρσ κηιήζεη κε ηνλ θ. Θνπβαξά, έρνπκε ζπλελλνεζεί,
θιείζηε ζαο παξαθαιψ ην κηθξφθσλφ ζαο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ππκθσλείηε; Πε παξαθαιψ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπακε ζα κηιήζεη… έρνπκε κηιήζεη θαη’ επαλάιεςε. Δίπακε ζα
κηιήζεη απφ ηε δεκνηηθή ε θα Σξνλνπνχινπ θαη ζα κηιήζνπλε κεηά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ππκθσλεί ε Έλσζε Γνλέσλ;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δκείο είπακε ηελ άπνςή καο φηη θαηά ηε γλψκε καο έπξεπε λα
πξνεγεζνχκε εκείο. Απφ εθεί θαη πέξα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα αθνχζεηε ιίγν ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα δηεπθνιχλνπκε ηε ζπδήηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχζηε ηελ εηζήγεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, αθνχζηε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξάλησο φηαλ κπαίλεη αίηεκα απφ έλαλ θνξέα, έλαλ ζχιινγν, έλα
θάηνηθν ηελ εηζήγεζε, ζε παξαθαιψ Διεπζεξία, ηελ εηζήγεζε ηελ θάλεη ν
θνξέαο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, θ. Θνπβαξά ζαο δίλσ ην ιφγν, μεθηλήζηε. Θεξκή
παξάθιεζε φπνηνο άιινο εθπξφζσπνο ζέιεη λα κηιήζεη κεηά ηνλ θ. Θνπβαξά,
θάπνηνο πξφεδξνο, θάπνηνο Γ/ληήο ζρνιείνπ λα κηιάλε νη εθπξφζσπνη γηα ηελ
νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ. Θα ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ θαη κε ηε ζεηξά ζα κηιάεη.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Θαιεζπέξα ζαο θαη ρξφληα πνιιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κε ζπγρσξείηε θ. Θνπβαξά. Κεηά ηνλ θ. Θνπβαξά ην ιφγν έρεη
ε θα Ξαηζνπιέιε γηαηί ήξζε θαη κνπ κίιεζε θαη κεηά φπνηνο άιινο ζα κηιήζεη.
Δληάμεη; Ρη είπαηε;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Φξφληηζε θαηά ζεηξά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη κε ηε ζεηξά λα κηιήζνπλ φινη κε ηε ζεηξά. Θ. Θνπβαξά έρεηε
ην ιφγν.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Θαιεζπέξα θαη ρξφληα πνιιά. Θα μεθηλήζνπκε αλαθέξνληαο
θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία είλαη απηνλφεηα αιιά πξέπεη λα ιέγνληαη.
Απηνλφεην πξψην, πξνθαλψο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα
δελ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πνπ είλαη ζηα ελία ηνπ Γήκνπ ε
δηνίθεζε ηνπ θ. Ληεληαθνχ. Απηνλφεην δεχηεξν, ηα πξνβιήκαηα ζηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ δελ κπνξνχλ λα ηα ιχζνπλ πξαθηηθά νη
δήκνη είηε ζηε δηνίθεζε είλαη ν θ. Ληεληαθφο ζήκεξα είηε ήηαλ ρζεο ν θ.
Πειέθνο ή πξνρζέο ν θ. Καξαβέιηαο, φπσο δελ έρνπλ ιπζεί θαη ζε θαλέλαλ
δήκν ηεο ρψξαο καο. Πηηο επαθέο πνπ έρνπκε κε ηηο ελψζεηο γνλέσλ απφ φιε
ηε ρψξα ε εηθφλα πνπ έρνπκε είλαη φηη αδπλαηνχλ νη δήκνη λα ιχζνπλ ηα
πξνβιήκαηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ζρνιείσλ. Θαη απηφ γίλεηαη..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θνπβαξά κε ζπγρσξείηε γηα ηε δηαθνπή, έλα ιεπηάθη. Λα
θαηαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ψζηε αξγφηεξα λα απαληεζνχλ, απηφ ήζεια λα πσ.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Θαη απηφ γίλεηαη γηαηί πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα ε πνιηηεία, ην
θξάηνο ήξζε θαη λνκνζέηεζε φηη ηελ επζχλε γηα ηα ζρνιηθά θηίξηα ηελ
αλαιακβάλνπλ νη δήκνη ρσξίο φκσο λα δψζεη θαη ηνπο αλαινγνχληεο πφξνπο
ζηνπο δήκνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ. Ρελ επζχλε ινηπφλ γηα ηα
αδηέμνδα ζηα νπνία βξηζθφκαζηε ζήκεξα ηελ έρεη πξψηα απ’ φια ην θξάηνο, ε
πνιηηεία, νη θπβεξλήζεηο θαη νη ζεκεξηλέο θαη νη πξνεγνχκελεο δηαρξνληθά πνπ
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είραλ απηή ηελ ηαθηηθή θαη απηέο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηνπο δήκνπο νη νπνίεο
ηα είραλ απνδερηεί απηά. Γηαηί ινηπφλ θαη κε απηά ηα δεδνκέλα ζήκεξα ε
Έλσζε Γνλέσλ δήηεζε λα γίλεη απηή ε ζπδήηεζε εδψ; Ρη είλαη απηφ πνπ
ζέινπκε λα βγάινπκε θαη γηαηί απηή ηελ θνπβέληα δελ ηελ δεηήζακε λα ηελ
θάλνπκε πξηλ απφ 1, 2, 3 ρξφληα;
ια μεθίλεζαλ απφ ηνπο ζεηζκνχο πνπ έγηλαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019. Κφιηο
έγηλαλ νη ζεηζκνί ε Έλσζή καο ήξζε ζε επαθή κε ηελ ηφηε δηνίθεζε ηνπ
Κηράιε ηνπ Πειέθνπ θαη ήκαζηαλ κάξηπξεο κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνπ θαιψο
έγηλαλ ηφηε γηα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε φζν κπνξνχζακε πεξηζζφηεξν ηα
πξνβιήκαηα απηά. ήκαζηαλ δειαδή κάξηπξεο ησλ επαλεηιεκκέλσλ νριήζεσλ
πνπ έγηλαλ ηφηε απφ ην Γήκν γηα λα έξζεη ε ΘΡΞ Α.Δ. κέρξη ην 15Αχγνπζην
θαη λα ειέγμεη ηα θηίξηα, λα γίλνπλ νη δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε ην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν λα παξαθακθζνχλ κηα ζεηξά ηππηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα κπνξέζεη
λα κπεη ν εξγνιάβνο κηα ψξα αξρχηεξα θαη φηαλ ήξζε ε θαηλνχξηα αξρή λα
ζπλερίζεη ζηνλ ίδην ληνξφ έηζη ψζηε λα γίλεη θαηνξζσηφ ην φηη ζηηο 10 ηνπ
Πεπηέκβξε πνπ μεθίλεζαλ ηα ζρνιεία, φια ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ εθηφο
απφ δχν ζρνιεία πνπ ιεηηνχξγεζαλ κεηά απφ 2-3 κέξεο θαη ην ΔΞΑΙ πνπ
ιεηηνχξγεζε κεηά απφ θακηά δεθαξηά κέξεο.
Απηφ πνπ ζπλέβε είρε ζαλ ζπλέπεηα εθείλε ηελ επνρή πνπ θαηγφηαλ ν ηφπνο
γηα καο λα ζπγθαιέζνπκε ζε ηνχην εδψ ην ρψξν ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα
φισλ ησλ ζρνιείσλ γηα λα ηα ζπγθεληξψζνπκε εδψ θαη λα δνχκε πνηα είλαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ γηα λα δνχκε πψο ζα κπνξέζνπκε λα ηα
αλαδείμνπκε. Πε απηή ινηπφλ ηε ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε απνδείρζεθε φηη
ππήξραλ κηα ζεηξά πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ θαη κε ηνπο ζεηζκνχο
αιιά θαη φρη κε ηνπο ζεηζκνχο, ηα νπνία ρξφληδαλ.
Απνθαζίζηεθε ινηπφλ, ππήξμε κία πξφηαζε ζε εθείλε ηε ζπλεδξίαζε λα
δεηήζνπκε λα γίλεη απηή ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε γηα λα δνχκε πψο κπνξνχκε λα
ηα βάινπκε ζε κία ζεηξά έηζη ψζηε λα ηα ιχζνπκε ζε έλα βάζνο ρξφλνπ.
ηνζεηήζακε απηή ηελ πξφηαζε, ήξζακε ζε επαθή κε ην Γήκν θαη ζε
ζπλάληεζε

πνπ

είρακε

ζπγθεθξηκέλα

κε

ηνλ

θ.

Θαξαηδαθέξε

ζπλελλνεζήθακε, επεηδή θάλακε έλα αίηεκα κε 10 πεξίπνπ ζρνιεία πνπ είραλ
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πξφβιεκα λα καδέςνπκε θαη άιια ζρνιεία, γηαηί πξνθαλψο ππήξραλ θαη άιια
ζρνιεία πνπ είραλε αληίζηνηρν ζέκα θαη πξαγκαηηθά καδεχηεθαλ πάλσ απφ 10
ζρνιεία ηα νπνία είραλ ζπγθεθξηκέλα είηε κηθξφηεξα είηε κεγαιχηεξεο
ζεκαζίαο θαη ζνβαξφηεηαο πξνβιήκαηα. Ρα ζρνιεία απηά λα κελ ηα
αλαθέξσ, ηα μέξεηε, απ’ φ,ηη έρνπκε ζπλελλνεζεί ζα δνζνχλ θαη απαληήζεηο
γηα αξθεηά απφ απηά ην ηη κπνξεί λα γίλεη.
Απφ εθεί θαη χζηεξα παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή δερζήθακε απφ ηελ
νκνζπνλδία καο κία πξφζθιεζε φιεο νη ελψζεηο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ
απηέο είραλε πιεγεί απφ ηνπο ζεηζκνχο ζηελ νπνία βγήθαλ θαηλνχξηα
πξάγκαηα ηα νπνία δελ ηα είρακε ππφςε καο, πνιχ ζεκαληηθά γηα ηα νπνία
ελεκεξψζακε θαη ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε θαη είπακε φηη άζρεηα θαη πέξα απφ ηα
δεηήκαηα πνπ ζέζακε ζην αίηεκα ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη γη’ απηά.
Ππγθεθξηκέλα κάζακε φηη, πξψηα απ’ φια ζε ηνχηε εδψ ηε ρψξα πνηέ δελ έρεη
αληηζεηζκηθφο έιεγρνο ζε θαλέλα ζρνιείν. Γειαδή ζε κία ρψξα πνπ έρεη απηή
ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κεγάιε ζπρλφηεηα πνηέ θαλέλα ζρνιείν δελ
έρεη ειεγρζεί γηα ην αλ είλαη θαηάιιειν ή φρη. Ήξζε εηθφλα απφ κηα ζεηξά
δήκνπο φηη πάξα πνιιά ζρνιεία δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο θαη
δφζεθε ε εληνιή, ε θαηεχζπλζε ζε φιεο ηηο ελψζεηο λα ην ςάμνπκε θαη ζην
δηθφ καο δήκν θαηά πφζν ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο ζε φια ηα
ζρνιεία. Θαη ην ηειεπηαίν θαη πην ζεκαληηθφ ήξζε ζε γλψζε καο έλα έγγξαθν
ηεο ΘΡΞ Α.Δ. πνπ γη’ απηνχο πνπ δελ μέξνπλ ε ΘΡΞ Α.Δ. έρεη δηαδερηεί ηνλ
ΝΠΘ, ηνλ Νξγαληζκφ Πρνιηθψλ Θηηξίσλ θαη έρεη ηελ επζχλε θαλνληθά γηα ηα
θηίξηα. Έλα έγγξαθν απαξάδεθην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Γεπηεξνβάζκην
Κεηαζεηζκηθφ Έιεγρν ησλ ζρνιείσλ θαη ιέεη ζπγθεθξηκέλα.
Ν Ξξσηνβάζκηνο Κεηαζεηζκηθφο Έιεγρνο, απηφο πνπ έγηλε ηνλ Αχγνπζην,
είλαη ηαρχο, νπηηθφο έιεγρνο πνπ ζθνπφ έρεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ αλ ηπρφλ απαηηνχκελεο επηζθεπέο ζηε ζρνιηθή
κνλάδα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε ην ζρνιείν ζε ρξήζε ή φρη. Απφ εθεί θαη
χζηεξα είλαη απαξαίηεηνο ν Γεπηεξνβάζκηνο Έιεγρνο, ν νπνίνο γίλεηαη κε κηα
ζεηξά εγθξηκέλεο απφ ηνλ ΘΑΛΔΞΔ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κε βάζε ηελ
ηερληθή θαη ηελ επηζηήκε φπνπ φκσο ιέεη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, νη
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αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα ηδησηηθά γξαθεία κειεηψλ
ηα νπνία δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ ζηα νπνία νη δήκνη
ζα αλαζέζνπλ ηελ κειέηε ηνπο θαη κεηά ζα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηελ ΘΡΞ
Α.Δ. Γειαδή ζηελ νπζία καο ιέλε ηη; Ν έιεγρνο πνπ έγηλε γηα ηνπο ζεηζκνχο
ήηαλε νπηηθφο κφλν θαη κφλν γηα λα δνχκε αλ ζα μεθηλήζνπλ ηα έξγα κε
ιεηηνπξγία ή φρη ησλ ζρνιείσλ. Ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο πνπ απηφο ζα
πηζηνπνηήζεη αλ ηα ζρνιεία είλαη θαηάιιεια ή επηθίλδπλα γηα ηα παηδηά καο,
απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνπο δήκνπο. Απφ πνηνπο δήκνπο; Απφ απηνχο
ηνπο δήκνπο πνπ ηνπο ηνπο έρνπκε ζηεξήζεη ηνπο πφξνπο. Θαη ιέεη παξαθάησ
ην έγγξαθν φηη απηφ ην θείκελν ην γλσζηνπνίεζε ζηνπο δήκνπο πνπ αθνξά,
αλαθέξεη θαη ην Γήκν Σατδαξίνπ θαη ηνπο είπε φηη πξνρσξήζηε ζε απηέο ηηο
ελέξγεηεο. Γειαδή ζήκεξα ην πξφβιεκά καο δελ είλαη κφλν ηα 10 ζρνιεία πνπ
πξσηνθέξακε ζηελ θα Σξνλνπνχινπ γηα λα πάξνπκε θάπνηεο απαληήζεηο πνπ
πξέπεη λα ηηο πάξνπκε. Γελ είλαη ηα ππφινηπα 6-7 πνπ θέξακε ζε έλα δεχηεξν
επίπεδν αιιά είλαη απηά ηα δεηήκαηα ηα νπνία πηζηνπνηνχλ φηη απηή ηε ζηηγκή
πνπ κηιάκε ππάξρεη κία βφκβα ζηα ζρνιεία. Δάλ γίλεη νπνηνζδήπνηε ζεηζκφο
δελ μέξνπκε ηη κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε. Γηα ην ιφγν απηφ φηαλ πξηλ απφ
πεξίπνπ κηα βδνκάδα, 10 κέξεο θιεζήθακε απφ ηελ θα Σξνλνπνχινπ θαη απφ
ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε θαη καο εηπψζεθε φηη θνηηάμηε λα δείηε, δελ ππάξρεη
ιφγνο λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα γηα ηα ζρνιεία. Γη’ απηά ηα ζρνιεία πνπ καο
είπαηε απηά ζα ηα ιχζνπκε, ηα άιια ζα ηα βάινπκε ζην ΦΗΙΝΓΖΚΝ θαη ζα
ιπζνχλ ζε ιίγνπο κήλεο, ζε θάπνηα βξήθακε έλα ρνξεγφ θαη λνκίδνπκε φηη δελ
ππάξρεη ιφγνο.
Δθεί αληηδξάζακε θαη είπακε φηη ίζα-ίζα φπνπ ζήκεξα είλαη πνπ ππάξρεη ν
ιφγνο γηα λα γίλεη απηή ε ζπδήηεζε απφ ηελ νπνία εκείο ζέινπκε λα βγνπλ ηα
εμήο. Ξξψηνλ, λα αθνχζνπκε απφ ην Γήκν πνηα είλαη ηα έξγα ηα νπνία κπνξεί
λα θάλεη. Λα ηα θαηαγξάςνπκε θαη λα πνχκε κπξάβν θαιψο λα ηα μέξνπλ θαη
νη ζχιινγνη γηα λα ηα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα δνχκε αλ πξαγκαηηθά γίλνληαη
θαη αλ γηα θάπνην ιφγν θαζπζηεξήζνπλ λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη.
Γεχηεξν, γη’ απηά ηα πξνβιήκαηα, ηα κηθξνπξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ηεο
δπλαηφηεηαο ηνπ Γήκνπ πνπ φκσο επεηδή δίλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ζε απηά
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πνπ ζα καο πεη ε θα Σξνλνπνχινπ ζήκεξα, γη’ απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ
ζα ππάξμνπλ απαληήζεηο ζήκεξα, λα γίλεη ζπγθεθξηκέλε ζπλάληεζε κεηαμχ
ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ θαη ησλ ζπιιφγσλ απηψλ ησλ ζρνιείσλ, γηαηί
είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξεί ζήκεξα λα ζπδεηάκε γηα έλα-έλα ζρνιείν γηα ην
κηθξνπξφβιεκά ηνπ, φπνπ εθεί λα δνχκε ζε έλα δεχηεξν επίπεδν ρξφλνπ πφηε
θαη πψο ζα κπνξέζνπκε λα ηα βάινπκε κπξνζηά.
Ρξίην, επεηδή απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε θαη κε ηνλ θ. Θαξαηδαθέξε
απνδείρζεθε φηη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν θαη
είλαη πγξαζίεο θ.ιπ. ππάξρνπλ επεηδή δελ γίλεηαη ζπληήξεζε ζε ινχθηα,
πδξνξξνέο θ.ιπ. θαη κάιηζηα καο είρε πεη ηφηε ραξαθηεξηζηηθά ν θ.
Θαξαηδαθέξεο, πέζηε ξε παηδηά ζηηο θαζαξίζηξηεο λα θαζαξίδνπλ. Θαη είπακε
φηη νη θαζαξίζηξηεο πνπ δνπιεχνπλε δίσξα θαη ηξίσξα θαη πνπ δελ
πξνιαβαίλνπλ λα θαζαξίζνπλ νχηε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ
ζρνιείσλ, νη θαζαξίζηξηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηνλ εμνπιηζκφ, νη θαζαξίζηξηεο
νη νπνίεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλεβνχλε ζε θεξακνζθεπέο, πξαθηηθά
δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ θαη πξνηείλακε ζηνλ θ. Θαξαηδαθέξε θαη είπε
φηη ζα ην δεη ζεηηθά θαη πεξηκέλνπκε ηελ απάληεζή ζαο, λα αλαιάβεη ε
πεξεζία ηνπ Γήκνπ ηεο Θαζαξηφηεηαο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, μέξνπκε ην
πφζα ιίγα άηνκα ππάξρνπλ, κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη λα πνχκε
απηφ ην κήλα ζε απηά ηα 4-5 ζρνιεία, ηνλ άιιν ζηα άιια 4-5 ζρνιεία έηζη
ψζηε πεξηνδηθά λα γίλεηαη απηή ε ζπληήξεζε γηα λα κελ αληηκεησπίδνπκε
ηέηνηα πξνβιήκαηα.
Ρέηαξην, λα δνζεί απφ ζαο ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ζηελ Έλσζε
λα γίλεη ν έιεγρνο γηα ην θαηά πφζν ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ
Ξπξνζβεζηηθή γηα ελεξγεηηθή θαη παζεηηθή ππξνπξνζηαζία ζην ζρνιείν θαη
απηά είλαη ηα εχθνια.
Θαη πάκε ηψξα ζην δχζθνιν. Ρν δχζθνιν είλαη λα δνχκε πψο ζα
κεζνδεχζνπκε ηε δξάζε καο γηα λα ιχζνπκε απηά ηα νπνία δελ κπνξεί ν
Γήκνο γαηί δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή, πψο ζα κεζνδεχζνπκε ηελ
αληίδξαζή καο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηεο ΘΡΞ Α.Δ. γηαηί εδψ πέξα
ππάξρνπλ επζχλεο. Ή ν Γήκνο ζα πεη εγψ ηε δέρνκαη απηή ηε ινγηθή, ην φηη
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αλαιακβάλσ ηηο επζχλεο ηνπ θξάηνπο θαη ηε δέρνκαη ελψ δελ κπνξψ λα
αληαπνθξηζψ, άξα είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηνπο γνλείο ή ν Γήκνο ζα πξέπεη
λα πεη φηη εγψ δελ ηε δέρνκαη, ηελ θαηαδηθάδσ, ηελ θαηαγγέιισ θαη καδί κε ηηο
ελψζεηο γνλέσλ ζπκκεηέρσ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ζηελ ΘΡΞ ή νπνπδήπνηε
αιινχ λα δηεθδηθήζσ λα αλαιάβεη ην θξάηνο ηηο επζχλεο ηνπ.
Δκείο ζε απηή ηε βάζε θάλακε πξφηαζε ζε ηξεηο ελψζεηο εδψ ηεο πεξηνρήο, ε
Έλσζε Σατδαξίνπ, ε Έλσζε Ξεξηζηεξίνπ θαη ε Έλσζε Αγίαο Βαξβάξαο,
θάλακε πξφηαζε ζε φιεο ηηο ελψζεηο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο πνπ μεθηλνχλ απφ
ηελ Αγία Βαξβάξα κέρξη ηε Φπιή θαη έγηλε δεθηή απηή ε πξφηαζε απφ φιεο ηηο
ελψζεηο λα θάλνπκε θηλεηνπνίεζε δηακαξηπξίαο ζηελ ΘΡΞ Α.Δ. γηα απηνχο
ηνπο ιφγνπο ηελ Ρεηάξηε 19 ηνπ Φιεβάξε ζηηο 08:30 ε ψξα ζηελ νπνία εθεί
θαινχκε πξψηνλ, ηνπο γνλείο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηηο επφκελεο κέξεο θαινχκε
ηνπο ζπιιφγνπο λα θάλνπλε γεληθέο ζπλειεχζεηο γηα λα ελεκεξψζνπκε ηνπο
γνλείο. Γεχηεξνλ, ηνπο καζεηέο, γη’ απηφ θαη θαιέζακε ηα 15κειή γηα λα
παξαβξεζνχλε εδψ λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί. Ρξίηνλ, ηνπο θαζεγεηέο θαη
ηνπο δαζθάινπο γη’ απηφ ηνπο θαιέζακε λα έξζνπλ θαη απηνί θαη ηέηαξηνλ,
φινπο απφ εδψ κέζα θαη ην Γήκαξρν θαη ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο λα έξζνπλ
θαη λα ζπκπαξαζηαζνχλ φρη ζηα ιφγηα αιιά ζηελ πξάμε. πνπ ε πξάμε έρεη
ην απιφ ην λα καο παξαρσξήζεη π.ρ. ν Γήκνο ην απηνθίλεηφ ηνπ κε ηελ
ληνπληνχθα ηνπ γηα λα ην πξνπαγαλδίζνπκε ζηνπο δξφκνπο ηνπ Σατδαξίνπ
έσο ην πην ζνβαξφ πνπ είλαη ε θπζηθή ζαο παξνπζία εθεί φπνπ φινη καδί λα
απαηηήζνπκε απφ ην θξάηνο λα πάξεη ηηο επζχλεο ηνπ. Θαη απηή ηε
ζπκπεξηθνξά θαη απηή ηε ζπκπαξάζηαζε δελ ηε δεηάκε κφλν γηα ηηο 19 ηνπ
κήλα γηαηί πξνθαλψο κε κία θηλεηνπνίεζε δελ ιχλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Ρε
δεηάκε γηα φζεο ρξεηαζηεί θαη φρη κφλν γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ
ζρνιείσλ, γηαηί δπζηπρψο ζήκεξα εδψ πνπ βξηζθφκαζηε ζην ρψξν ηεο
δεκφζηαο παηδείαο ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξά πξάγκαηα κε ηα νπνία άκεζα ζα ηα
βάινπκε κπξνζηά θαη ζηα νπνία ζέινπκε λα πάξεηε ζέζε φινη ζαο θαη λα ζαο
έρνπκε δίπια καο φινπο ζαο έκπξαθηα. Θέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
ππνρξεκαηνδφηεζε πνπ ηελ βηψλνπκε φινη, κε ην γεγνλφο ην φηη έρνπκε
θαζαξίζηξηεο σξνκίζζηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

37

κπαίλεη δήηεκα πγηεηλήο ζηα ζρνιεία, κε ην φηη δελ ππάξρνπλ θχιαθεο θαη κηα
ζεηξά πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ έρνπκε θαηαζέζεη ζηα ζρνιεία νθείινληαη ζε
δνιηνθζνξέο πνπ γίλνληαη ην βξάδπ αθξηβψο γηαηί δελ ππάξρνπλ θχιαθεο. Κε
ην νμπκέλν πξφβιεκα πνπ έρνπλ ηα δεκνηηθά, φια ηα δεκνηηθά κε ηα
νινήκεξα πνπ ήξζε απηφ ην αλάιγεην θξάηνο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη
θαζφξηζε κε ηαξαηαηδνχκ θαη παξάηεο ηελ δεκηνπξγία ησλ νινήκεξσλ ρσξίο
λα θηηάμεη θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη είκαζηε ηψξα ζην
θαηλφκελν λα πεγαίλνπλ ηα παηδάθηα ην πξσί κε ην κπνιάθη ηνπο, λα ην
βάδνπλ ζε έλα ςπγείν θαη ην κεζεκέξη λα πξέπεη λα ην θάλε θαηεςπγκέλν ην
θαγεηφ ηνπο ή πάεη θάπνηνο γνληφο γηαηί αξλνχληαη νη δάζθαινη λα ην παίμνπλ
ηξαπεδνθφκνη, γηαηί ην θξάηνο δελ θξφληηζε γηα ηξαπεδνθφκνπο ή λα
πεγαίλνπλ νη γνλείο απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη λα ππνθαζηζηνχλ ην θξάηνο ή λα
αγνξάδνπλ κεραλήκαηα γηα λα δεζηαίλνπλ ην θαγεηφ. Ραπηφρξνλα γηα ηελ
ηξάπεδα ζεκάησλ ε νπνία ηξάπεδα ζεκάησλ ήξζε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα,
πάξζεθε πίζσ κεηά απφ ηνπο αγψλεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ θαη ζήκεξα
μαλαέξρεηαη, φπνπ ε ηξάπεδα ζεκάησλ γηα φζνπο δελ μέξνπλ ιέεη ην φηη νη
κεγάινη νη δήκνη ή νη πνιχ κηθξνί ζα καδεχνληαη θάπνηα επηηξνπή θάπνησλ
θαζεγεηψλ θαη ζα βγάδνπλ θνηλά ζέκαηα ζε φια ηα ζρνιεία πνπ απηφ πάεη λα
πεη φηη ζην 1ν Ιχθεην φπνπ ππήξρε θελφ ζηα καζεκαηηθά κέρξη παξακνλέο ησλ
Σξηζηνπγέλλσλ θαη φπνπ ν καζεκαηηθφο ηψξα πνπ πήγε ηξέρεη ζαλ ηξειφο γηα
λα πξνιάβεη ηελ χιε, ηα παηδηά ηνπ 1νπ Ιπθείνπ ζα εμεηαζηνχλ ηα ίδηα
αθξηβψο ζέκαηα κε ηα παηδηά ησλ ηδησηηθψλ ηα νπνία θάλνπλ δηπιάζηεο ψξεο
καζεκαηηθά απ’ φ,ηη θάλνπλ ηα δεκφζηα ή ην ιχθεην ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ
ηα κηζά παηδηά είλαη Ονκά θαη πνπ ν θαζεγεηήο εθεί ζα πάεη κε βάζε ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο ζα εμεηαζηνχλ κε ηα ίδηα ζέκαηα.
Θαη ηέινο, θαη ιέσ ηέινο γηα λα κελ ζαο θνπξάδσ γηαηί δελ είλαη ην ηειεπηαίν
πξφβιεκα, είλαη πάξα πνιιά αιιά δελ έρνπκε ρξφλν εδψ λα ηα αλαιχζνπκε,
κε ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ
ζρνιείσλ πνπ επαλαθέξεη πάιη ζήκεξα ε θπβέξλεζε, ην νπνίν πξέπεη λα ην
δνχκε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη λα κελ μεγειαζηνχκε γηαηί νη δηάθνξνη
ιέλε αμηνιφγεζε ξε παηδηά, γηαηί λα κελ αμηνινγεζνχλ θαη νη θαζεγεηέο θαη ηα
ζρνιεία θαη εκείο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ αμηνινγνχκαζηε θαζεκεξηλά; Ζ
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αμηνιφγεζε πνπ θέξλεη ην θξάηνο φπσο ηελ έθεξλε θαη πξηλ ην φηη αλάινγα
κε ην πψο ζα αμηνινγεζεί ην θάζε ζρνιείν ζα δηαθνξνπνηήζσ θαη ηα ρξήκαηα
πνπ ζα πάξεη. Απηφ πάεη λα πεη φηη απφ εθεί πνπ είρα θάπνηε δηαθνξά κεηαμχ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ζρνιείνπ ηψξα ζα έρσ ζρνιείν δεκφζην 1εο
θαηεγνξίαο, 2εο, 3εο, 5εο, ληνζηήο θαη ην θξηηήξην κε ην νπνίν ζα θξίλεη ηα
ζρνιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηνπο θαζεγεηέο είλαη, καο ηα
έιεγαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε θνξά, γηα ηνπο θαζεγεηέο ην πξψην εξψηεκα
ήηαλ αλ απεξγνχλ θαη ζε πνηεο απεξγίεο ιακβάλνπλ κέξνο. Γηα ηα ζρνιεία ην
πξψην εξψηεκα ήηαλ ην πφζνπο θαηφξζσζε ν Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ ρνξεγνχο
λα θέξεη ην ζρνιείν. Ρν θαηά πφζν θαηφξζσζε λα πείζεη ην ζχιινγν γνλέσλ
λα βάιεη ρξήκαηα γηα λα θαιχςεη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. Κε απηά ηα θξηηήξηα
ζα θξηζνχλ ηα ζρνιεία κε ην αλ γίλνπλε θαινί κάλαηδεξ νη δηεπζπληέο ησλ
ζρνιείσλ θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη ν Γ/ληήο ηεο Θεθηζηάο ζα κπνξέζεη θαη ζα
βξεη πνιινχο ρνξεγνχο, ζα βξεη ιίγν ιηγφηεξνπο, αξθεηά ιηγφηεξνπο ηνπ
Γάζνπο, δελ μέξσ ηη ζα βξεη ηνπ Γαθληνχ, δελ μέξσ ηη ζα βξεη ηεο Αζηπζέαο
θαη κπαίλνπκε ινηπφλ ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Απηέο ινηπφλ νη θαηαζηάζεηο νη
νπνίεο δελ είλαη ησξηλέο, είλαη καθξνρξφληεο, αθνινπζνχλ φινπο φζνπο πήξαλ
ηα ελία απηήο ηεο ρψξαο θαη ζήκεξα θαη νη πξνεγνχκελνη θαη νη
παξαπξνεγνχκελνη, ππάξρνπλ γηα έλα θαη κφλν ιφγν θαη δελ ζα πνχκε, θαη κε
απηφ θιείλσ, ηε δηθηά καο άπνςε, ζα κεηαθέξσ ηελ άπνςε ηεο
ζπλνκνζπνλδίαο γνλέσλ. Ρελ άπνςε δειαδή ησλ γνλέσλ φιεο ηεο Διιάδαο,
ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ηνπο νξγάλνπ πνπ ιέεη φηη φια απηά, φιε απηή ε
ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο ζε φια ηα επίπεδα μεθηλψληαο απφ ηελ πιηθνηερληθή
ππνδνκή κέρξη φια ηα άιια γίλεηαη γηα έλα θαη κφλν ιφγν. Λα κελ πσ ε
αζηηθή ηάμε θαη θάπνηνη κνπ πνπλ φηη έρσ μχιηλε γιψζζα, νη καηζσκέλνη θαη
νη θξαγθάηνη ηα παηδηά ηνπο ηα ζηέιλνπλ ηα Deree θαη ζηα ηδησηηθά ηα
θνιιέγηα θαη ηα κνξθψλνπλ φπσο ζέινπλ. Ζ κεζαία ηάμε πνπ δεηλνπάζεζε
ιηγάθη ζηελ θξίζε αιιά έρεη αθφκα ιίπνο ηα ζηέιλεη ζηα ηδησηηθά θαη ζηνλ
Απγνπιέα θαη απφ εδψ θαη απφ εθεί. Θαη πνην είλαη ην κέιινλ γηα ηα παηδηά ηεο
δεκφζηαο παηδείαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θνπβαξά ζηηο ππνδνκέο, ζηηο ππνδνκέο παξαθαιψ.

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

39

ΘΝΒΑΟΑΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ, ηειεηψλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξνχκε λα απαληήζνπκε γηα απηά ηα ζέκαηα.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ. Δίλαη ην λα βγνπλ κηζνεηδηθεπκέλνη,
κηζνθαηαξηηζκέλνη, άλζξσπνη νη νπνία ζα είλαη βνξά ζηηο επηρεηξήζεηο ρακειά
ακεηβφκελνη. Απηφ ην κέιινλ ινηπφλ εκείο γηα ηα παηδηά δελ ην ζέινπκε, απηφ
ην κέιινλ ην αληηπαιεχνπκε, μέξνπκε φηη δελ κπνξνχκε λα ην αληηπαιέςνπκε
κφλνη καο γη’ απηφ ζέινπκε ζην πιάη καο θαη ηα παηδηά καο θαη ηνπο θαζεγεηέο
θαη φινπο ηνπο δεκφηεο θαη απηή ηελ έλλνηα έρεη ζήκεξα ε ζπδήηεζε. Λα
μεθηλήζνπκε θαη λα εηπσζεί ηη αθξηβψο κπνξείηε λα ιχζεηε, έλα. Λα γίλεη
ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνχ ηηο ακέζσο επφκελεο κέξεο γηα ην ηη κπνξεί λα
θάλνπκε γη’ απηά πνπ είλαη ησλ δπλαηνηήησλ ζαο θαη δελ κπνξείηε λα βάιεηε
ζήκεξα θαη ηξίην, λα είζαζηε αξσγνί φινη μεθηλψληαο απφ ηελ θηλεηνπνίεζε
ηεο 19/2 ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ζα έρνπκε κπξνζηά καο. Λα είζηε θαιά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Θνπβαξά. Ζ θα Ξαηζνπιέιε έρεη ην ιφγν.
Απιά φπνηνο κηιάεη λα ιέεη ην φλνκά ηνπ θαη ην θνξέα πνπ εθπξνζσπεί γηαηί…
ζην κηθξφθσλν γηα λα θαηαγξάθνληαη.
ΞΑΡΠΝΙΔΙΖ: Θαιεζπέξα ζε φινπο θαη θαιή ρξνληά. Δθπξνζσπψ ην 8ν
Λεπηαγσγείν ηνπ δάζνπο Σατδαξίνπ, είκαη πξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ. Σαίξνκαη πνιχ πνπ ζήκεξα καο δφζεθε απηή ε επθαηξία κεηά απφ
αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο θαη ηνπ πεξζηλνχ Γ.Π. ηνπ Ππιιφγνπ θαη ηνπ
θεηηλνχ λα ιάβνπκε κία απάληεζε γηα έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε
αξθεηά ρξφληα ζην λεπηαγσγείν απηφ. Δδψ θαη κηα 12εηία πεξίπνπ ιεηηνπξγεί
έλα ηξίην ηκήκα ηνπ λεπηαγσγείνπ καο ζε φιν ρψξν, ζην ρψξν ηνπ 8νπ
Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, κε πάξα
πνιιέο γθξίληεο άιιεο θνξέο δηθαηνινγεκέλεο, άιιεο θνξέο αδηθαηνιφγεηεο ή
κάιινλ φρη αδηθαηνιφγεηεο, αδηθαηνιφγεηεο δελ είλαη πνηέ ή κάιινλ
ππεξκεγεζπκέλεο ζε ζρέζε κε απηφ ην νπνίν ζπκβαίλεη, δηφηη ηα παηδηά ηνπο
αλαγθάδνληαη 25 παηδηά λα ζηεγάδνληαη ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν, λα
απιίδνληαη ζε έλα πάξα πνιχ κηθξφ θαη πεξηνξηζκέλν ρψξν γηα λα κπνξνχλ λα
ηα θξαηάλε φζν πην αζθαιή γίλνληαη λα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ ηνπαιέηα
κφλα ηνπο, παηδηά πξνλεπίνπ θαη λεπίνπ ρσξίο ηελ επίβιεςε δαζθάιαο, παηδηά
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ηα νπνία κπνξεί λα ρξίδνπλε θαη εηδηθήο ζηήξημεο φπσο ππάξρνπλε θαη θέηνο,
φπσο ππήξμαλε θαη ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο ρσξίο λα ππάξρεη επίβιεςε απφ
θαλέλαλ, είλαη θπζηνινγηθφ λα ζθεθηείηε φηη κία δαζθάια πνπ έρεη ζηελ
επίβιεςή ηεο 25 λήπηα δελ κπνξεί λα ηα αθήλεη κφλα ηνπο γηα λα ζπλνδεχεη
νπνηνδήπνηε παηδάθη κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάηη απφ ην πην απιφ γηα ηελ αλάγθε
ηνπο κέρξη πνπ κπνξεί λα αξξσζηήζεη, κπνξεί λα ρηππήζεη, κπνξεί λα έρεη κηα
νπνηαδήπνηε αλάγθε.
Έρνπκε ζέζεη πάξα πνιιέο θνξέο ην εξψηεκα απηφ, ην ζέκα κάιινλ απηφ θαη
ην εξψηεκά καο είλαη γηαηί δελ έρνπκε πάξεη κηα απάληεζε. Πηελ ηέσο
Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε θνηλνπνηήζεη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ πάξα πνιιέο
θνξέο θαη έρνπκε πάξεη θαη επηβεβαηψζεηο απφ ηνλ ηέσο αληηδήκαξρν ηνλ θ.
Θαξαγηάλλε πέξζη πνπ κπνξψ λα έρσ κλήκε θαη λα ζπκάκαη, φηη έρεη βγεη θαη
ην αληίζηνηρν ζρέδην γηα ηελ έληαμε κηαο ηξίηεο αίζνπζαο ζηνλ ήδε ππάξρσλ
ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ, φηη έρεη γίλεη ηερληθή κειέηε θαη φηη έρεη θηφιαο
εγθξηζεί φιν ην νηθνλνκηθφ παθέην ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζεί απηφ.
Θάζε θνξά πνπ είηε θάπνηνο εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ είηε ε ίδηα ε
Ξξντζηακέλε ε θα Βαράξε έρεη επηθαιεζηεί θαη ηηο επηζηνιέο αιιά θαη γεληθά
ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρεη θάλεη γη’ απηφ ην ζέκα παίξλεη

ηελ απάληεζε φηη

ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. Λαη, ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. Ξνην είλαη απηφ ην
πξφβιεκα, πνηνο κπνξεί λα καο απαληήζεη, λα πσ φηη εθηφο απφ ηελ ηέσο
Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε ήδε ζηείιεη κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο πξντζηακέλεο καο
θπζηθά ηεο θα Καίξεο Βαράξε θαη θέηνο ζηηο 3/10/2019 κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ζπγθεθξηκέλα έρσ θαη αληίγξαθα γηα φπνηνλ ηνλ ελδηαθέξεη λα
ηα μαλαδεί θαη λα κπνξέζεη λα καο απαληήζεη γηαηί δελ έρνπλε θηάζεη πνηέ
απηά ηα έγγξαθα θάπνπ. Γηαηί δελ έρνπκε ιάβεη κηα απάληεζε; Ξνηνο είλαη ν
ηξφπνο θαη ηη ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε αλ ζα ιπζεί
απηφ ην πξφβιεκα.
Έρνπκε 25 λήπηα κε κία δαζθάια κφλα ηνπο ζε έλα άιιν ζρνιηθφ θηίξην ζην
νπνίν εγθπκνλεί δηάθνξνπο θηλδχλνπο απφ ην λα πάζεη θάηη ε ίδηα ε δαζθάια ή
κέρξη λα πάζεη θάπνην απφ ηα παηδηά ην νηηδήπνηε, ρσξίο επηθνηλσλία, ρσξίο
βνήζεηα, φινο ν εθνδηαζκφο λα πξέπεη λα γίλεηαη κεηαθέξνληαο απφ ην έλα
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θηίξην ζην άιιν είηε γξαθηθή χιε απηή ή λα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλε ηα
παηδάθηα απηά ζε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν θαη λα αηζζάλνληαη απνκνλσκέλα
θαη απνθνκκέλα απφ ην ππφινηπν ζρνιείν πνπ ζπζηεγάδεηαη θαη ηέινο πάλησλ
ην πην ζεκαληηθφ. Ξξνβιέπεηαη ζην έηνο απηφ πνπ δνχκε ην 2020 έλα
λεπηαγσγείν λα είλαη ρσξηζκέλν ζηα δχν θαη λα ζηεγάδεηαη ε κία ηνπ ηάμε ζε
έλα δεκνηηθφ άιιν ζρνιείν; Ξξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην; Δίλαη απηφ ην
δεηνχκελν; Θα ήζεια πξαγκαηηθά αλ θάπνηνο κπνξεί λα καο απαληήζεη γηαηί
δελ έρνπκε ιάβεη πνηέ κία απάληεζε κέρξη ηψξα παξ’ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο
καο θαη ιππάκαη πνιχ πνπ απφ ηελ ζέζε απηή πνπ βξίζθνκαη σο Ξξφεδξνο
ηνπ ζπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ, ρξεηάδεηαη εγψ λα πσ κπσ ζε απηή ηε
δηαδηθαζία, φρη γηαηί κνπ θάλεη θφπν αιιά ζεσξψ φηη απηά ηα ζέκαηα δελ είλαη
ζέκαηα πνπ ηα ιχλεη ν Πχιινγνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ. Γελ κπνξψ λα
πηζηέςσ φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δελ κπνξεί λα έρεη απεπζείαο εηθφλα,
επηθνηλσλία θαη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλε φια ηα ζρνιεία
θαη πξέπεη έλαο ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ λα θάλεη ηνλ αγγειηνθφξν
Δξκή γηα λα επηθνηλσλνχληαη ηφζν ζνβαξά ζέκαηα θηεξηαθά πνπ απαζρνινχλε
ηα ζρνιεία καο. Γελ ζέισ λα πηζηέςσ φηη εγψ ζα είκαη ε ιχζηο απηνχ ηνπ
πξνβιήκαηνο. ηη εγψ πξέπεη λα πάξσ απηή ηε ζηηγκή κηα απάληεζε θαη λα
πξνρσξήζεη. Θέισ πξαγκαηηθά λα κνπ πεη θάπνηνο απφ ζαο ηη ρξεηάδεηαη γηα
λα έρνπκε κηα απάληεζε; Δπραξηζηψ, απηφ ζέισ λα ζέζσ. Δπραξηζηψ γηα ην
ρξφλν θαη γηα ην βήκα πνπ κνπ δφζεθε. Θα πεξηκέλσ θαη απηφ είλαη ππφζρεζε
θαη απφ κέλα θαη απφ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είκαζηε εδψ, δελ ζα ζαο
αθήζνπκε ήζπρνπο παξ’ φιν πνπ ην έρνπκε παξάπνλν φηη θαλέλαο δελ έρεη
κπεη ζηνλ θφπν λα καο απαληήζεη γηαηί. Ρη είλαη απηφ ζπκβαίλεη; Ν έλαο καο
ζηέιλεη ζηνλ άιινλ, ππάξρνπλε επηζηνιέο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ δελ
έρνπλε θηάζεη πνηέ ζηα ρέξηα απηψλ πνπ πξννξίδνληαη. Ξψο γίλεηαη απηφ; Αο
καο εμεγήζεη θάπνηνο. Γελ ζα ζαο αθήζνπκε ήζπρνπο, ζέινπκε κία απάληεζε
θαη ζέινπκε ηα παηδηά καο λα ζπζηεγάδνληαη λα είλαη φια καδί θαη λα έρνπλε
φιν ηελ ίδηα κεηαρείξηζε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηελ θα Ξαηζνπιέιε. Ήηαλ έλαο θχξηνο απφ
εδψ. Θα κηιήζεηε εζείο; Ξνχ είλαη ν θχξηνο; Ρν φλνκά ζαο θαη ην θνξέα πνπ
εθπξνζσπείηε.
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ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ:

Ιέγνληαη

Κεληεζίδεο

Θεφθηινο,

είκαη

Ξξφεδξνο

ησλ

Γαζθάισλ Σατδαξίνπ. Δκείο κηα θαη ηέζεθαλ ηα θηηξηαθά, εκείο ζα κηιήζνπκε
ιίγν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηα παξάπνλα πνπ έρνπλε νη
δηεπζπληέο θαη νη δάζθαινη πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Θα ζέιακε, γηαηί ρσξίο
ρξήκαηα δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα, φηαλ έξρνληαη ηα θνλδχιηα θαη νη δφζεηο
ηεο επηρνξήγεζεο ηα νπνία ήδε είλαη πνιχ κεησκέλα θαη γίλεηαη ε θαηαλνκή
ηνπο αλά ζρνιείν απφ ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή, απηά ηα ρξήκαηα ην ηη αληηζηνηρεί
ζην θάζε ζρνιείν λα έξρνληαη έγθαηξα ζηνπο δηεπζπληέο. Λα έρνπλε πιήξε
εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ έλαλ ειάρηζην
πξνγξακκαηηζκφ. Δπίζεο ζα ζέιακε λα ππάξρεη κηα δηαθάλεηα θαη λα
γλσξίδνπλ αλαιπηηθά ηη επηρνξήγεζε είλαη γηα ην θάζε ζρνιείν, πφζα ρξήκαηα
είλαη λα πάξνπλε θαη γηαηί…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Κεληεζίδε είλαη ζέκα ππνδνκψλ. Κελ θεχγνπκε ζην ζέκα
ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, γηαηί άκα αλνίμεη ε ςαιίδα κπνξεί λα ζπδεηήζνπκε. Ν
θ. Θνπβαξάο έζεζε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Υξαία, θαιά έθαλε θαη ην έζεζε
απιά δελ είλαη ζέκα πνπ κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην Γήκνο λα
αληηκεησπίζεη.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Κπνξεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ ηξάπεδα ζεκάησλ;
ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ: Θνηηάμηε λα δείηε, δελ ζα πάξεη πάλσ απφ 4 ιεπηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ην ιέσ γηα ην ρξφλν κηιήζηε θαη 10 αιιά ην ιέσ απφ ηελ
άπνςε φηη είλαη θάηη ην νπνίν εληάμεη, είπακε είλαη ζέκα ππνδνκψλ, κελ
μεθχγνπκε γη’ απηφ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ ησλ δαζθάισλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ. Θαξαγηάλλε κελ αλαθαηεχε… έρσ δηθαίσκα λα
κηιήζσ, ζαο παξαθαιψ. Πεκεηψζηε ηα απηά πνπ ζέιεηε, ζαο παξαθαιψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζα ηνλ αθνχζνπκε απιά… είλαη γηα ηηο ππνδνκέο είπα,
είλαη γηα ηηο ππνδνκέο.
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ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ είλαη δηθή ζαο γλψκε, εγψ δελ ηελ ελζηεξλίδνκαη, είλαη γηα
ηηο ππνδνκέο, ζπλερίζηε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε ζαο παξαθαιψ αιιά πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα καο.
ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ: Υξαία, ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ: Υξαία λα θιείζνπκε έλα ξαληεβνχ ηφηε κε ηνλ Γήκαξρν, ηε
Πρνιηθή Δπηηξνπή λα ηα πνχκε.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ρη λα αθνχζνπκε.
ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ: Θα αθνχζεηε, ζα αθνχζεηε κελ

ζηελνρσξηέζηε. Ινηπφλ

θηάζακε ζην ζρνιείν λα κελ έρνπλε ηα παηδηά λα πάλε ραξηηά ζηελ ηνπαιέηα.
Πηα δηπιαλά ζηνπο φκνξνπο δήκνπο βιέπνπκε απφ ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλε
ήδε πάξεη θαζαξηζηηθά θαη Dettol γηα ηα ρέξηα ησλ παηδηψλ γηα λα κελ
θνιιήζνπλε λα κελ έρνπλε γξίπε. Δκείο δπζηπρψο ηα ζρνιεία καο απηή ηε
ζηηγκή ειάρηζηνη δηεπζπληέο έρνπλε πάλσ απφ 100€. Ινηπφλ δελ μέξακε,
πεξηκέλακε ηφζν δηάζηεκα ηε δφζε, ηελ 3ε δφζε, θάλακε ππνκνλή,
ζπδεηήζακε ηελ 4ε, σξαία λαη, ινηπφλ ήδε νη δηεπζπληέο απφ ηνλ Πεπηέκβξην
έρνπλε ςσλίζεη θαη έρνπλε πάξεη αξθεηά ρξήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο είλαη επί
πίζησζε θαη θάπνηνη έρνπλ βάιεη θαη απφ ηελ ηζέπε ηνπο γηα λα
ιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία. Αλ ήηαλε θαζαξά γηα ηα θηεξηαθά, ηα θηεξηαθά
ζπκθσλψ θ. Ξξφεδξε φηη απηφ ήηαλ ην ζέκα αιιά πξέπεη λα δνχκε θαη ηελ
ςπρή ησλ ζρνιείσλ. Ρελ ςπρή ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη νη δηεπζπληέο πνπ είλαη
νη δάζθαινη πνπ είλαη ηα παηδηά απηνί πνπ δνχλε κέζα. Θαη απηά…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Απηφ

ζα

κπνξνχζε

λα

απνηειέζεη

αληηθείκελν

άιιεο

ζπλεδξίαζεο μερσξηζηήο.
ΚΔΛΡΔΠΗΓΖΠ: Θνηηάμηε, λαη, λαη. Δκείο θαιεζηήθακε εδψ πέξα, ππάξρεη ε
Έλσζε Γνλέσλ, ππάξρνπλ νη ζχιινγνη γνλέσλ, εκείο δελ ήξζακε γηα ηα
θηεξηαθά. Λα πνχκε ηη; Ξξάγκαηα πνπ μέξεηε; Λα πνχκε φηη φινη νη
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δηεπζπληέο γηα ηα θηεξηαθά θαη γηα ηηο ππνδνκέο έρνπλε ζηείιεη έλα ζσξφ θαμ
απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο; Γελ ηα γλσξίδεηε; Ρα γλσξίδεηε. Δκείο ζέιακε λα
ππάξμεη κία ζηαζεξφηεηα θαη γηα ηηο ππνδνκέο λα πνχκε φηη έρεη απνδεηρηεί, ε
εκπεηξία πνπ έρνπκε ηφζα ρξφληα νη δηεπζπληέο ιεηηνπξγνχζαλ θαη
δηαρεηξηδφληνπζαλ πάξα πνιχ θαιά ηα ρξήκαηα θαη δελ είρακε πνηέ πξφβιεκα
ζηα ζρνιεία λα έρνπκε θηάζεη ζην Γεθέκβξην θαη λα ππάξρνπλ αθφκα
ζπαζκέλα ηδάκηα θαη λα κελ έρνπλ ρξήκαηα, γη’ απηφ ζα ζέιακε ρξήκαηα λα
πεγαίλνπλ ζηνπο δηεπζπληέο λα ηα δηαρεηξίδνληαη. Θαη αλ ζπλέβαηλε απηφ έζησ
θαη κε απηά ηα ιηγνζηά ρξήκαηα πηζηεχσ φηη ζα κπνξνχζε πνιχ θαιχηεξα λα
δηαρεηξηζηνχλε

ηα

ρξήκαηα

θαη

λα

γίλνληαη

επεκβάζεηο

πάλσ

ζε

κηθξνπξνβιήκαηα θηηξηαθά απφ ην λα ζηέιλνπκε θαμ θαη λα μαλαζηέιλνπκε
θαμ θαη λα πεξηκέλνπκε απάληεζε θαη λα πεξηκέλνπκε λα εγθξηζεί ην
θνλδχιην. Ινηπφλ ηνπιάρηζηνλ ε επγέλεηα ιέεη φηη έπξεπε λα κε αθνχζεηε. Ρν
φηη ήηαλε δηαθνξεηηθφ ην ζέκα ην θαηαιάβακε αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ
ήξζακε ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα καο αθνχζεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειεηψζαηε; Υξαία, επραξηζηψ ηνλ θ. Κεληεζίδε. Ν θχξηνο είλαη
πξψηα. Ξνηνο ζήθσζε πξψηνο ρέξη; Ν θχξηνο, θαζίζηε. ζνη ζέινπλ λα
κηιήζνπλ λα κηινχλ απφ εθείλν ην βήκα λα παίξλνπλε ζεηξά. Λα κηιήζνπλε
είπακε εθπξφζσπνη θνξέσλ, δηεπζπληέο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ.
ΘΑΡΠΥΛΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Ξαίξλσ ηελ πάζα απφ ηνλ
ζπλάδειθν ηνλ πξφεδξν ησλ δαζθάισλ είκαη Ξξφεδξνο ηεο Β΄ΔΙΚΔ Γπηηθήο
Αηηηθήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν φλνκά ζαο.
ΘΑΡΠΥΛΝΞΝΙΝΠ: Θαηζσλφπνπινο Θφδσξνο νλνκάδνκαη. Δίκαη δεκφηεο
Αηγάιεσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Β’ ΔΙΚΔ Αηηηθήο.
ΘΑΡΠΥΛΝΞΝΙΝΠ: Β΄ ΑΙΚΔ Γπηηθήο Αηηηθήο, λαη. Δθπξνζσπνχκε ηνπο
θαζεγεηέο ησλ Γήκσλ Αγίαο Βαξβάξαο, Αηγάιεσ θαη Σατδαξίνπ. Ινηπφλ εγψ
πξνζσπηθά φηαλ κνπ αλαθνηλψζεθε ηέινο πάλησλ ην θάιεζκα ηεο Έλσζεο
Γνλέσλ γηα λα παξαβξεζψ ζε απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
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πξνζπάζεζα κε ηειεθσλήκαηα κε επηηφπνπ παξνπζία ζηα ζρνιεία ηνπ
Σατδαξίνπ λα δσ ιίγν, λα αληρλεχζσ ιίγν ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλε θαη
φλησο ηα πξνβιήκαηα ηα θηηξηαθά είλαη πάξα-πάξα-πάξα πνιιά. Νη δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ θαη νη ζπλάδειθνη κνπ κεηέθεξαλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη
ηα είδα θαη εγψ ν ίδηνο. Ρα πεξηζζφηεξα κάιηζηα απφ ηνπο άιινπο δήκνπο θαη
απφ ην Αηγάιεσ θαη απφ ηελ Αγία Βαξβάξα. Θαη απφ ην Αηγάιεσ κάιηζηα πνπ
ηα ζρνιεία ηνπ επιήγεζαλ απ’ φ,ηη γλσξίδεηε πάξα πνιχ απφ ην ζεηζκφ θαη
αλαγθάζηεθαλ πνιιά ζρνιεία λα κεηαθεξζνχλε θαη ζε απνγεπκαηηλή βάξδηα.
Ρν βαζηθφ πξφβιεκα γηα κέλα είλαη φηη γεληθφηεξα κηιψληαο φηη παξά ηελ
θαινχκελε απνζπγθέληξσζε εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ θαη νηθνλνκηθήο
απηνηέιεηαο πνπ έρνπλε πάξεη νη δήκνη ζηα ρέξηα ηνπο θαη ζην ζέκα ηεο
παηδείαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζζπρία παξαθαιψ, εζπρία.
ΘΑΡΠΥΛΝΞΝΙΝΠ: Ρν έιιεηκκα είλαη πξνθαλέο θαη αθνξά επεηδή ην
αλέθεξε θαη ν πξνεγνχκελνο ζπλάδειθνο ζηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη απφ
ηελ θεληξηθή πνιηηεία, ζαθψο φια απηά ηα ρξφληα φιε απηή ηε δεθαεηία φιεο
νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο έρνπλε δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αζθπμίαο θαη απηφ
έρεη επίπησζε θαη ζηα ζρνιεία καο θαη νη πφξνη ησλ δήκσλ ζαθψο θαη είλαη
ειιηπήο. Γελ επαξθνχλε ηα ρξήκαηα ηεο θεληξηθήο πνιηηείαο έηζη πξνθεηκέλνπ
λα αληαπνθξηζνχλε ζηηο αλάγθεο ηνπο ηα ζρνιεία. Πην ζπγθεθξηκέλν καο
έρνπλ

αλαθεξζεί

πιείζηα

φζα

πξνβιήκαηα

θηηξηαθά

θαη

πξαγκαηηθά

ζπζρεηίδνληαη άκεζα παξφηη παληνχ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ζρνιείσλ. Αιιά θαη εδψ είλαη ην αιιά πάεη ζε ζαο θαη ζηελ ζσζηή
δηαρείξηζε, ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζηα
ζρνιεία. Δκέλα κνπ αλαθέξζεθαλ θαηά ην κήλα Νθηψβξε-Λνέκβξε αλ δελ
θάλσ ιάζνο φηη ζηελ δ΄ δφζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο νη δηεπζπληέο δελ
έιαβαλ ηα ρξήκαηα πνπ έπξεπε βάζεη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πήξαηε απφ
ηελ πνιηηεία, φηη ηα ρξεζηκνπνηήζαηε ηα ρξήκαηα απηά γηα άιινπο ιφγνπο,
ηέινο πάλησλ γηα πιεξσκή ησλ θαζαξηζηξηψλ.
Ξξνθαλψο κπνξεί λα έρεηε έιιεηςε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνθαλψο
κπνξεί λα έρεηε έιιεηςε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο φκσο κπνξείηε ζεσξψ ζηα
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κηθξά θαη νπζηψδε λα παξεκβαίλεηε νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Δπεηδή
είκαη δεκφηεο Αηγάιεσ θαη ην γλσξίδσ ιίγν θαιχηεξα ε πξνεγνχκελε δηνίθεζε
ηνπ… δελ ζα αλαθέξσ ηε ζπγθεθξηκέλε δηνίθεζε ηνπ Αηγάιεσ, έηζη; Θα
αλαθέξσ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε πνπ ηελ μέξσ θαιά. Ζ δηνίθεζε Κπίξκπα
θαη ηελ δεκαξρεία παηδείαο θα Σξηζηφγινπ, ηνπιάρηζηνλ ζηα κηθξά
πξνβιήκαηα παξελέβαηλαλ απνηειεζκαηηθά θαη έρνπλ λα ην ιέλε φια ηα
ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. Δπίζεο έλα εξγαιείν είηε ζπκθσλνχκε είηε
δηαθσλνχκε κε ηελ Δ.Δ. θαη φια απηά, αο κελ ηελ δαηκνλνπνηνχκε
ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θάζε, ζα ήηαλε πνιχ θαιφ ηέινο πάλησλ ην
θξάηνο λα καο δίλεη ρξήκαηα φζα ζέινπκε θ.ιπ. φκσο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε
έλα εξγαιείν θαη καο ην παξέρεη ε Δ.Δ.. Άξα ζεσξψ φηη, επεηδή ην μέξσ πάιη
απφ ην Αηγάιεσ, φηη νη αχιεηνη ρψξνη πνιιψλ ζρνιείσλ κπήθαλε ζην
πξφγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ, ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε πάιη ησλ ζρνιείσλ. ια
απηά έρνπλ έλα κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα εμνηθνλφκεζεο
νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη γηα ην Γήκν θαη ιχλνπλε πνιιά πξνβιήκαηα ησλ
ζρνιείσλ. Άξα ινηπφλ ζεσξψ φηη ζα πξέπεη απνηειεζκαηηθά λα ζθεθηεί θαη
απηή ηε ιχζε. πάξρεη έλα πξφγξακκα, δελ ζπκάκαη ηψξα πσο ην ιέλε εδψ
πέξα πνπ αθνξά ηα δεκφζηα θηίξηα ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, κπνξείηε λα εληάμεηε
δηάθνξα ζρνιεία.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δλεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο.
ΘΑΡΠΥΛΝΞΝΙΝΠ: Δλεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, λαη. Ξνπ έρνπκε πξνβιήκαηα
κε ηηο ηνηρνπνηίεο, παιαηφηεηαο ηέινο πάλησλ, ζηεγαλνπνηήζεηο θαη έλα ζσξφ
άιια. Δκείο ζε θάζε πεξίπησζε ζέινπκε λα είκαζηε αξσγνί θαη ζην Γήκν θαη
ζηνλ Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ λα έρνπκε ζπρλή επαθή
θαη επεηδή αλαθέξζεθαλ δηάθνξα άιια πξνβιήκαηα ελλνείηαη φηη ηνχηε εδψ ε
θπβέξλεζε, κηιψληαο γηα ηελ παηδεία πάληα έρεη θέξεη, έρεη ςεθίζεη, θαη
πξφθεηηαη λα ςεθίζεη θαη άιια απ’ φ,ηη θαίλεηαη άθξσο ηαμηθά θαη
λενθηιειεχζεξα κέηξα θαη λφκνπο. Ήδε δειαδή ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα
ςεθίζηεθε ε εμίζσζε ησλ απνθνίησλ θνιιεγίσλ κε ηνπο απφθνηηνπο ησλ
δεκφζησλ παλεπηζηεκίσλ. Απηφ ζα έπξεπε λα μεζεθψζεη φιε ηελ θνηλσλία.
Δκείο ινηπφλ απφ εδψ απφ απηφ ην βήκα θαινχκε θαη ηελ Έλσζε Γνλέσλ ηνπ
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Γήκνπ Σατδαξίνπ θαη φινπο εζάο λα θάλνπκε έλα ελσκέλν κέησπν απέλαληη
ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Λα απνζπξζεί άκεζα ην λνκνζρέδην ην ζπγθεθξηκέλν
θαη λα κελ πεξάζνπλ άιια αληηιατθά θαη ηαμηθά κέηξα θαη ζην ρψξν ηεο
παηδείαο. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Θαηζσλφπνπιν.
ΘΑΡΠΗΥΛΖΠ: Θαιεζπέξα απφ ην 1ν Γεκνηηθφ Σατδαξίνπ, Θαηζηψλεο Γηψξγνο.
Θα ζπκθσλήζνπκε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: 1ν Γεκνηηθφ είπαηε;
ΘΑΡΠΗΥΛΖΠ: Λαη, 1ν Γεκνηηθφ Σατδαξίνπ.
Γελ ζα ελνριήζσ κε ηα ππφινηπα, ν Ξξφεδξνο ηεο Έλσζεο ηα είπε πάξα πνιχ
θαιά θαη ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ νη πξφεδξνη θαη νη εθπξφζσπνη.
Δλλνείηαη φηη ζα ζπκθσλήζσ φηη έπξεπε λα ηα πεη ησλ δαζθάισλ ν
εθπξφζσπνο απηά πνπ είπε γηαηί ε ππνρξεκαηνδφηεζε ζην ζρνιείν εκπνδίδεη
ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιηθνηερληθψλ πξνβιεκάησλ, φρη ησλ κεγάισλ πνπ
δελ κπνξεί ην ζρνιείν κφλν ηνπ αιιά ησλ κηθξψλ θαζεκεξηλψλ, φια απηά πνπ
είπαλ απφ έλα ηδάκη πνπ έρεη ζπάζεη κέρξη κία ηξχπα, κία πγξαζία νηηδήπνηε,
πξέπεη ην ζρνιείν λα έρεη ρξήκαηα πνπ λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη ην ίδην.
Ρειεπηαία, είλαη 2-3 ρξφληα είλαη πεξηζζφηεξα αιιά είλαη 2-3 ηειεπηαία πνπ
είλαη πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ πνπ πεγαίλεη ζηα ζρνιεία. Έπξεπε λα πεγαίλεη
έλα πνζνζηφ γχξσ ζηα 40% θαη πεγαίλεη πνιχ ιηγφηεξν απφ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε. Έρεη θάλεη κηα δηαρείξηζε ν Γήκνο γηαηί πιεξψλεη γηα φια ηα
ππφινηπα αιιά έπξεπε λα έρεη θαη ην ζρνιείν ρξήκαηα. Δγψ είκαη θαη
θαζεγεηήο ζε ζρνιείν ηνπ Σατδαξίνπ είκαη θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ εθεί.
Ινηπφλ ηψξα γηα ην 1ν Γεκνηηθφ ήζεια λα αλαθέξσ έλα πνιχ ζεκαληηθφ
δήηεκα, δελ ζα ελνρινχζα αιιηψο αιιά είλαη πνιχ θαηξφ απηή ε θαηάζηαζε.
είλαη ελάκηζε ρξφλν πνπ είκαζηε ζε πάξε-δψζε επηζηνιψλ θαη θαηαγγειηψλ κε
ηνλ πξνεγνχκελν, ηνλ λέν Γήκν, κε ηνλ Ππλήγνξν ηνπ Ξνιίηε, κε κεγάιν
πξφβιεκα γηα λα πξνζέιζνπλ ηα παηδηά ζην 1ν Γεκνηηθφ. Έρεη κηα εηδηθή
θαηάζηαζε ην 1ν Γεκνηηθφ. Γελ είλαη έλα απιφ flat ζρνιείν, ην Γάζνο
Σατδαξίνπ έρεη κεγάιεο αλεθφξεο, ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη Πσθξάηνπο θαη
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Ξαπαλδξένπ είλαη δξφκνη κε κεγάιε θιίζε, νη γνλείο νη πεξηζζφηεξνη επεηδή
κέλνπλ ςειά ην 70%-80% ησλ παηδηψλ έξρνληαη κε ην απηνθίλεην ζην
ζρνιείν, δελ ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο ή πάξθηλγθ λα έξζνπλ πην λσξίο γηα
λα πάξνπλε ηε ζέζε ηνπο θαη λα πεξηκέλνπλ κε ηα ρεξάθηα ηνπο λα δψζνπλ ηα
παηδηά ηνπο ζηελ πφξηα. Νη πεξηζζφηεξνη γνλείο πξνζπαζνχλ 08:00 κε 08:15
λα αθήζνπλ ην παηδί ηνπο έμσ απφ ην ζρνιείν, λα βγνπλ λα ην αθήζνπλ θαη
λα μαλακπνχλ λα θχγνπλ. Καζεκαηηθά δελ βγαίλεη απηφ ζε 15 ιεπηά θαη
επεηδή εκπνδίδνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα ηελ πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ. Απφ
ηελ πιεπξά εηδηθά ηεο Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ απφ ηελ Ξαπαλδξένπ πξνο ην
ζρνιείν έρνπκε ζπλερή, ζπλερή παξεκπφδηζε ηεο θπθινθνξίαο απφ ην
παξαθείκελν ζνχπεξ κάξθεη φπνπ απφ ηηο 07:00 ην πξσί θνξηψλεη ζπλέρεηα
εκπνξεχκαηα θαη θιείλεη φιε ηε Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ ζηελ άλνδν θαη ην
πεδνδξφκην κε ηελ ξάκπα ηνπ γηα λα μεθνξηψζεη απφ ηηο 07:00 ην πξσί. Ρα
παηδηά δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ γηα λα έξζνπλ εθεί, βγαίλνπλε φια κέζα
ζηελ Ξαπαλδξένπ, πάξα πνιιέο θνξέο κπξνζηά καο ηνπο έρνπλε βξεη
θαζξέθηεο ηζάληεο δειαδή δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ην ρεηξφηεξν.
Ρν έρνπκε πεη πάξα πνιιέο θνξέο, έρεη δνθηκαζηεί λα γίλεη κηα θαλνληζηηθή
ιεηηνπξγία, έρνπλ πξνζπαζήζεη θαη απφ ην Γήκν λα ξσηήζνπλ θαη λα δνπλ ηη
πξέπεη λα γίλεη αιιά ελ ηέιεη δελ έρνπκε θακία θαζαξή απάληεζε γηα ην αλ
κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κηα θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία γηα ηα θαηαζηήκαηα
ηνπιάρηζηνλ πνπ είλαη παξαθείκελα, απηφ είλαη θαη ζνχπεξ κάξθεη πηα θνληά
ζε ζρνιεία, λα κελ θνξηψλνπλ-εθθνξηψλνπλ απηέο ηηο ψξεο 07:00 κε 09:00
αο πνχκε πνπ είλαη ε πξνζέιεπζε ε πξσηλή θαη 01:00 κε 02:00 ή θαη ζην
νινήκεξν πνπ θεχγνπλ ηα παηδηά. Δληάμεη είλαη ιηγφηεξα ζηηο 04:00. πάξρεη
θίλδπλνο πξαγκαηηθά ζαο ην ιέσ γηα ηα παηδηά. Θαη απφ ηε Πσθξάηνπο πνπ
θαηεβαίλνπλε επεηδή ππάξρνπλ ηα ηδησηηθά παξαθείκελα ζρνιεία ζηελ
Πσθξάηνπο ζην πάλσ κέξνο θαη πην θάησ ε Ξνιχηξνπε Αξκνλία θαη ε
Ξξφηππε Ξαηδαγσγηθή είλαη ζπλέρεηα 4 θαη 5 θαη 6 πνχικαλ πνπ θνξηψλνπλ
θαη μεθνξηψλνπλ ζπλέρεηα, νπφηε δελ πξνιαβαίλνπλ θαη αλ έξζεηε έλα πξσηλφ
απιά λα ην παξαηεξήζεηε ζα δείηε παηδηά λα ηξέρνπλ ζηα γχξσ πεδνδξφκηα
φινπ ηνπ ηεηξαγψλνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζε κία πφξηα, λα
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παηήζνπλ έλα θνπδνχλη θαη είλαη θαηά δεθάδεο θαη ηξέρνπλ ζην πεδνδξφκην
θαη ζην δξφκν. Γελ κπνξνχκε λα βάινπκε ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Δίλαη πνιχ
ζνβαξφ. Ρα παηδηά είλαη ζπλέρεηα ζηελ άζθαιην δειαδή πξέπεη λα γίλεη θάηη.
Πηελ Ζιηνχπνιε ζπκάζηε ην θνξηεγφ πνπ πήγε λα ηζνπιήζεη, πήγε ν νδεγφο
λα ην ζηακαηήζεη, ζθνηψζεθε ν άλζξσπνο, ελ ηέιεη εθεί θάλνπλ ηέηνηα
θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία, ην ζηακαηήζαλε. Έρεη γίλεη θαη ζε άιινπο δήκνπο. Αλ
κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη γη’ απηφ ην πξάγκα, είλαη πνιχ ζνβαξφ γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ παηδηψλ. Έρνπκε θαη εκείο πνιιά πιηθνηερληθά ζέκαηα, είπαηε
πάξα πνιιά εδψ, ηα έρνπκε ζηείιεη πνιιέο θνξέο, δελ ζα ηα μαλαλαθέξσ.
Θεσξψ φηη ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ γηα λα κπνξέζνπλ
λα κπνπλ κέζα. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Θαηζηψλε. Δπφκελνο εθπξφζσπνο, ζέιεη
θάπνηνο άιινο λα κηιήζεη; Θαζίζηε.
ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ: Θαιεζπέξα ζαο ινηπφλ. Δίκαη ν Μαλζφπνπινο Γεψξγηνο,
Ξξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ Σατδαξίνπ ζην Γαθλί ζην νπνίν
ζπζθεγάδεηαη ην 11ν Λεπηαγσγείν. Ρα ζρνιεία απηά εμππεξεηνχλ ην Γαθλί,
ηελ Αθαία άλσ θαη θάησ θαη ηνλ Πθαξακαγθά. Δπίζεο ην 11ν Λεπηαγσγείν είλαη
ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ θέληξνπ θηινμελίαο ζην
Πθαξακαγθά. Απηά γηα ηελ εηζαγσγή.
Πην Γεκνηηθφ καο ινηπφλ ιεηηνπξγεί έλα λεπηαγσγείν ην νπνίν ε αίζνπζα ησλ
παηδηψλ είλαη κία απνζήθε. Δίλαη ζηα ραξηηά θαη ζηελ θπξηνιεμία κία απνζήθε.
Ρα παηδηά γηα λα πάλε ηνπαιέηα πξέπεη λα βγνπλ ζηνλ πξναχιην ρψξν κε
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαηξηθέο είηε έρνπλ δηάιεηκκα ηα κεγαιχηεξα παηδηά
είηε φρη, αλεπίβιεπηα θαη πξάγκαηα πξέπεη λα δηαλχζνπλ κηα πνιχ κεγάιε
απφζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ζθάιεο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ ηνπαιέηα. Απηφ ην ζεκαληηθφηεξν ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
ζρνιείνπ ην νπνίν κεηά πξνθχπηνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο ην φηη ιφγσ
ηεο έιιεηςεο ρψξνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ ππάξρεη αίζνπζα
πιεξνθνξηθήο ην 2020, ηα παηδηά καο θάλνπλ κάζεκα κε έλαλ ππνινγηζηή αλά
ηάμε ζηνλ νπνίν θάζνληαη εθ πεξηηξνπήο γηα 5 ιεπηά. Έρνπκε 2020 θαη λνκίδσ

50

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

φηη ην βαζηθφηεξν εξγαιείν γηα ηα παηδηά είλαη ε πιεξνθνξηθή έλαο
ππνινγηζηήο.
Ξέξα απφ απηά ην ζρνιείν έρεη αθεζεί ζηηο εξγαζίεο νη νπνίεο δελ νθείινληαη
ζε ινχθηα ηα νπνία δελ θαζαξίδνπλ νη θαζαξίζηξηεο αιιά ζε θαθνηερλίεο νη
νπνίεο έρνπλ παξαιάβεη θάπνηνη πξνεγνχκελνπ θαη δελ γλσξίδσ πνηνη είλαη
απηνί. Απηέο νη θαθνηερλίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα φηη θάπνηα ζηηγκή ζα βξεζεί
κε πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ην ζρνιείν θαη ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ν
νπνίνο είλαη ππξήλαο πνιηηηζκνχ γηα ην Γαθλί θαη πξαγκαηηθά δελ ζέισ λα ζαο
θνπξάζσ κε ιεπηνκέξεηεο φπσο είλαη ηα 5 θεξακίδηα πνπ πξνζπαζνχκε
ελάκηζε ρξφλν λα βάινπκε γηαηί έρνπλ ζπάζεη θαη ιείπνπλ αιιά έρνπκε
έθζεζε απφ ηελ Ρξνραία φηη ππάξρεη ειιηπήο ζήκαλζε, φπσο θαληάδνκαη θαη
ππφινηπα ζρνιεία ζην Σατδάξη θαη παξαθαινχκε εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν θάπνηα
ζηηγκή λα γίλεη κία ζήκαλζε ε νπνία αλ κε ηη άιιν λα κπνξεί απνηειεί, δελ
μέξσ αλ είλαη απνηξεπηηθφο παξάγνληαο έζησ πξνεηδνπνίεζε γηα ηα παηδηά
πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Μαλζφπνπιν.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα γίλεη λεπηαγσγείν.
ΜΑΛΘΝΞΝΙΝΠ: Λαη, απηφ. Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ην Πχιινγνο
Γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξνιηηηζηηθφ Πχιινγν Γαθλίνπ ζα μεθηλήζνπκε
αγψλα γηα λα γίλεη λεπηαγσγείν ζην Γαθλί, ζα μεθηλήζνπκε κε ζπιινγή
ππνγξαθψλ, ζα ζέιακε θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ
Σατδαξίνπ ζην πιεπξφ καο δηφηη δελ δχλαηαη παηδηά ην 2020 λα είλαη ζε
απνζήθε πνπ γηα δχν ψξεο θάλνπλε κάζεκα κε ην κπνπθάλ κέρξη ην air
condition λα δεζηάλεη ην ρψξν. Θαη ην θαινθαίξη ηα θαίεη ν ήιηνο θαη ην air
condition δελ θηάλεη γηα ηελ ςχμε. Παο θαιψ φπνηνλ ζέιεη λα έξζεη λα
δηαπηζηψζεη φηη δελ κεγαινπνηψ θαλέλα πξφβιεκα. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ,
θαιή ζπλέρεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Δπφκελνο; Θαζίζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Θαιεζπέξα ζε φινπο. Ιέγνκαη Ρνθαηιίδεο Αληψλεο, είκαη
θαζεγεηήο ζην 6ν Γπκλάζην Σατδαξίνπ εδψ θαη 6 ρξφληα, επηηέινπο απέθηεζα
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θαη εγψ κηα νξγαληθή ζέζε θαη αθξηβψο επεηδή είκαη θαη εδψ δεκφηεο απφ ην
’67 θαη ιφγσ ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ραξάο πνπ έρσ ηέινο πάλησλ πνπ έρσ ζε
απηφ ην ζρνιείν ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη θάπνηνη θαζεγεηέο ζηα
δεκφζηα ζρνιεία, θάπνηνη ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη πξνζπαζνχκε θαη πνλάκε απηά
ηα ζρνιεία γηαηί σο ην κεζεκέξη εθεί πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο, γηαηί
πηζηεχσ φηη θαη ηα παηδηά ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ είλαη ηνπ ίδηνπ Θενχ κε ηα
παηδηά ησλ ηδησηηθψλ. Δδψ ζην ρψξν κέζα ππάξρνπλ θαη καζεηέο καο θαη ν
Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 6νπ Γπκλαζίνπ Σατδαξίνπ, ην νπνίν είλαη ην γπκλάζην
ρακειά ζηε Κπνπκπνπιίλαο. Απηφ ην γπκλάζην απ’ φ,ηη έρσ αθνχζεη έρεη
θηινμελήζεη πνιιά ζρνιεία παιαηφηεξα θαη δπζηπρψο είλαη παξακειεκέλν.
Ήζεια απιψο γηα λα κελ θνπξάδσ θαη φινπο θαη άιινη άιισζηε ζα κηιήζνπλ,
αλ κπνξνχζακε λα έρνπκε θάπνηεο απαληήζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ
πνιιέο θνξέο ν Γ/ληήο καο θαη εκείο ηα έρνπκε ζέζεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο
δεκνηηθέο αξρέο κε θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, δελ ήηαλε αλχπαξθηα, έηζη;
πήξμαλε πξνζπάζεηεο, ην 5Σ5 αο πνχκε πνπ σθεινχληαη θαη άιινη ζχιινγνη
δηνξζψζεθε.
Έρνπκε φκσο θαη άιια πξνβιήκαηα ζεκαληηθά, φπσο ε κφλσζε ηεο ηαξάηζαο
ε νπνία φηαλ βξέρεη δπζηπρψο κέζα πιεκκπξίδεη ην ζρνιείν. Γεχηεξνλ, ηα
παξάζπξά καο είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Ρξίηνλ, ε απιή φηαλ βξέρεη γηα δπν
ηξεηο κέξεο έρεη ιηκλάδνληα λεξά κε θηλδχλνπο γηα ηνπο καζεηέο. Ρέηαξηνλ, ηα
γήπεδα

βφιετ

θαη

κπάζθεη

δελ

έρνπλε

ηίπνηα

πξνζηαηεπηηθφ,

νχηε

δηαγξακκίζεηο. Ξέκπηνλ, ην βάςηκν ηνπ θηηξίνπ δελ έρεη γίλεη ηνπιάρηζηνλ ζηε
κία πιεπξά ηνπ νχηε ηφηε πνπ ρηίζηεθε, λνκίδσ ην 1985 έρεη ρηηζηεί. Δλψ
κπξνζηά γίλεηαη ε πξνζεπρή, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νπνηεζδήπνηε
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κπξνζηά ζε ζπλζήκαηα θαη γθξάθηηη πνπ λνκίδσ
ληξνπηάδνπλε νιφθιεξν ην Γήκν.
Κέζα ην εζσηεξηθφ δε ηνπ βαςίκαηνο έρνπκε αζρνιεζεί θαη κε πξνζσπηθή
δνπιεηά θάπνηνη. Δγψ πξνζσπηθά δελ ληξέπνκαη λα ππνζηεξίμσ φηη έρνπκε
βάιεη θάπνηνη θαζεγεηέο ην ρέξη ζηελ ηζέπε βαζηά επεηδή θαλνληθά ζα έπξεπε
ν Γήκνο λα καο εληζρχζεη αιιά κηα δσή δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα ρσξίο λα
βξεζνχλ νη έλνρνη πνηέ. Έηζη; Ρνπ φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. Ξξνζσπηθά δελ
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ειπίδσ φηη ζα αιιάμεη ε θαηάζηαζε γηαηί κάιινλ, πηζαλφλ, καθάξη λα
δηαςεπζηψ, δνχκε ζε κηα ……… φισλ ή πνιιψλ.
Θέισ λα παξαθαιέζσ ζε απηά ηα ζέκαηα φπσο επίζεο θαηαθέξακε θαη
βάιακε πίλαθεο καξθαδφξνπ, δελ έρνπκε φκσο νχηε καγλεηηθά φξγαλα
καζεκαηηθψλ νχηε πξνηδέθηνξεο θάπνηνπο θαη θνξεηέο ππνινγηζηέο πνπ ζα
ζέιακε ηελ βνήζεηά ζαο εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη θαη απηφ εθηθηφ. Αλνίγνπκε
ηελ πφξηα ζε έλα θνπδνχλη ην νπνίν δελ έρνπκε νπηηθή επαθή θαη κπνξεί λα
κπεη ν νπνηνζδήπνηε. Ξξνζσπηθά ζα ππνζηήξηδα αλ κπνξνχζε λα κπεη κία
θάκεξα, φρη θπζηθά γηα λα θαηαγξάθνπκε πξνζσπηθά δεδνκέλα αιιά
ηνπιάρηζηνλ λα βιέπνπκε πνηνο ρηππάεη ην θνπδνχλη, λα κελ αλνίγνπκε ζηνλ
νπνηνλδήπνηε. Απηά ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ αλ κπνξεί θάπνηνο λα καο
απαληήζεη ζπγθεθξηκέλα φκσο δειαδή αλ είλαη λα γίλεη θάηη ή αλ είλαη λα κελ
γίλεη θάηη λα ην πάξνπκε απφθαζε. Αιιά αλ είλαη λα γίλεη ζε ηη
ρξνλνδηάγξακκα πξφθεηηαη λα γίλεη. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Ρνθαηιίδε. Θ. Θέληξε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έλα ιεπηφ θ. Ρνθαηιίδε κελ θχγεηε ζαο παξαθαιψ. Γελ αθήλσ
φπνηνο θαη λα είλαη δηνίθεζε θχξηνη ζπλάδειθνη θαλέλα ππνλννχκελν γηα
θαλέλαλ γηαηί δελ δέρνκαη κχγα ζην ζπαζί κνπ. Δίπαηε ……….. θ. Ρνθαηιίδε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρη ελλνείηε; Απφ ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, απφ ηελ κελ
πξνεγνχκελε, πνηα; Ξνηα είλαη απηή ε ………., δηφηη ………… ζεκαίλεη φηη
ππάξρεη κία νκάδα ε νπνία δελ δίλεη ηα ιεθηά θαη ηα ηξψεη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: ηαλ θηάλνπκε ζε θάζε Γήκν, ζε θάζε Γήκαξρν θαη καο ιέεη
φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα, πξνθαλψο ππήξραλε θαη δελ ππάξρνπλ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα πείηε ινηπφλ εδψ πέξα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρν αλ ππάξρνπλ θαη δελ ππάξρνπλε, ππάξρνπλε κεραληζκνί γηα λα
ην απνζαθελίζνπκε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη.
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Δζείο φκσο απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηή ηελ νπνία θάλαηε ζα
απνζχξεηε ηε ιέμε ………….., δηφηη εγψ πξνζσπηθά σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο
επεηδή ήκνπλα ζε πξνεγνχκελε δηνίθεζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ζαο εγθαιέζσ, ζα ζαο θάλσ κελπηήξηα αλαθνξά λα
απνδείμεηε πνηα είλαη ε …….. απηή. Δάλ ηελ μέξεηε λα καο ηελ πείηε κέζα ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: ρη εγψ πηζαλνινγψ φηη ππάξρεη. Γελ είπα φηη ππάξρεη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξηζαλνινγείηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λα ην απνζχξεηε ηε ιέμε ……….., ζα παξαθαιέζσ πάξα πνιχ ηνλ
πξαθηηθνγξάθν, ζα αθαηξέζεη ηε ιέμε …….., κε αθνχζαηε θχξηε απφ ην ηέηνην;
Θα απνζπξζεί απηή ε ιέμε. Δθηφο εάλ έρνπκε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνηνη είλαη
νη ……….., κε πνην ηξφπν ηα παίξλνπλε γηα λα πάκε ζηνλ εηζαγγειέα, γηα λα
μερσξίζνπκε θαη κεξηθά πξάγκαηα εδψ πέξα. Δληάμεη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρνθαηιίδε άκα ζέιεηε λα αλαθαιέζεηε ηνπιάρηζηνλ ηελ
δήισζή ζαο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Κπνξψ λα ζαο ηα θέξσ εθ ησλ πζηέξσλ ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία; Έρσ ην δηθαίσκα ρξφλνπ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ έρεηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία γη’ απηά πνπ είπαηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Λαη, κπνξψ λα ζαο ηα θέξσ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηα θέξεηε, δελ είπα θάηη ηέηνην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Υξαία. Άξα ην απνζχξσ πξνο ην παξφλ θαη φηαλ ηα θέξσ ζα
ην μαλαβάισ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έηζη, κπξάβν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιινο εθπξφζσπνο θνξέα;
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ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Ππγλψκε, ηέηνηα επαηζζεζία δελ ηελ πεξίκελα γηα έλαλ
ζπκπνιίηε καο πνπ κνρζεί, βάδεη ην ρέξη ζηελ ηζέπε, έλαλ θαζεγεηή πνπ ηνλ
μέξσ πνιχ θαιά λα ηνλ εγθαιεί θάπνηνο λα ηνλ κελχζεη. Απαξάδεθην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Ππλάδειθνο ζενιφγνο είκαη.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Θαη ζενιφγνο, ζενιφγνο ηέινο πάλησλ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δγψ δελ είκαη ζενιφγνο θχξηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖΠ: Δληάμεη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δίκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο 2.500 ςεθνθφξσλ θαη ν θάζε έλαο
δελ κπνξεί λα ιέεη θχξηε…
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Πηνπ θξεκαζκέλνπ ην ζπίηη…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θχξηε εγψ δελ…. Άιιε δηνίθεζε ήηαλ, ήηαλε ηνπ θ. Πειέθνπ.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Θχξηε ζπλάδειθε ζηνπ θξεκαζκέλνπ ην ζπίηη λα κε κηιάηε
γηα ζθνηλί.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ιέεη φ,ηη ηνπ γνπζηάξεη θαη φ,ηη ζέιεη.
Δληάμεη, άζε, απηά πνπ ζνπ ιέσ εγψ.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Πηνπ θξεκαζκέλνπ ην ζπίηη λα κε κηιάηε γηα ζθνηλί, εηδηθά
γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Απηφ πνπ ζνπ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αιεμφπνπιε θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαλέλαο ζενιφγνο νχηε θαλέλαο… θακηά αδειθή ηνπ ειένπο. Δδψ
θάζε ηη ην νπνίν ζα ιέγεηαη ζα απνδεηθλχεηαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Γελ
κπνξεί λα ιέεη …….. Ξνηνο ελλνεί; Ρε δηαθπβέξλεζε ηνπ θ. Πειέθνπ; ρη
βέβαηα. ρη βέβαηα.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Γελ ζαο θαηεγφξεζε θαλέλαο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Απηφ κπνξεί λα ην μέξεηε θαη εζείο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρνθαηιίδε επραξηζηψ, θαζίζηε.
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ΘΑΙΑΒΑΛΝΠ: Θαιεζπέξα ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο, Θαιαβάλνο ιέγνκαη. Δίκαη
εθπαηδεπηηθφο

ζηελ πιεξνθνξηθή, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρσ δνπιέςεη ζε

αξθεηά δεκνηηθά ζην Σατδάξη θαη έρσ έηζη δηαπηζηψζεη, ζα θαηαζέζσ ηε
δηαπίζησζή

κνπ,

κία

έηζη

παξακέιεζε

ησλ

ζρνιηθψλ

εξγαζηεξίσλ

πιεξνθνξηθήο. Δδψ λα πσ ην εμήο φηη θαηά ηελ άπνςή κνπ δελ είλαη κφλν
ζέκα ηνπ Γήκνπ είλαη θαη ζέκα ηεο Γ/λζεο ηεο Γ΄Αζελψλ ε νπνία θαηά ηελ
πξνζσπηθή κνπ άπνςε έρεη δείμεη νθλεξία απέλαληη ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα
πιεξνθνξηθήο. Αλαθνξηθά ηψξα κε ην ζρνιείν ην νπνίν εθπξνζσπψ έρσ
νξγαληθή ζην 11ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Σατδαξίνπ θαη ζπκπιεξψλσ ζην 6ν
Γεκνηηθφ. Ρν 6ν Γεκνηηθφ δελ έρεη ζρνιηθφ εξγαζηήξη πιεξνθνξηθήο θαη θάλσ
κάζεκα κε 6 ππνινγηζηέο ζε νιφθιεξν ζρνιείν. ζν δε γηα ην 11 ν Γεκνηηθφ
Πρνιείν Σατδαξίνπ ε Γ/ληξηα θα Ρζηιπηξίδνπ είρε δεηήζεη είρε δεηήζεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε Αληηδήκαξρν θα Ξαλαγνπνχινπ θαη είρε ιάβεη έλα πνζφ 2.000€
ην νπνίν φκσο δηαηέζεθε εμ νινθιήξνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δαζθάισλ θαη ζην
εξγαζηήξη ην νπνίν είλαη απαξραησκέλν 15 εηψλ ππνινγηζηέο θαη πεξλάλε 315
καζεηέο αλά εβδνκάδα, δελ έρεη δνζεί πνηέ νχηε 1€.
Θαη επίζεο έλα κηθξφ παξάπνλν. Δίρακε θάλεη ζρνιηθφ ζπκβνχιην ζην 11 ν
Γεκνηηθφ πξηλ απφ έλα, ελάκηζε, δχν κήλεο θαη πεξηκέλακε λα έξζεη θάπνηνο
εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ θαη δελ ήξζε. Απηά ήζεια λα πσ, επραξηζηψ γηα ηελ
πξνζνρή ζαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Άιινο εθπξφζσπνο ζέιεη λα κηιήζεη θνξέα;
Άιινο εθπξφζσπνο; Θέιεη θάπνηνο άιινο λα κηιήζεη Γ/ληήο, Ξξφεδξνο
Γηνηθεηηθνχ Ππιιφγνπ, απφ ηελ Έλσζε Γνλέσλ;
ΠΡΑΠΗΛΝΞΝΙΝΠ: Ιέγνκαη Πηαζηλφπνπινο είκαη ζηελ Έλσζε Γνλέσλ θαη
ήζεια λα πσ δπν θνπβέληεο φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε. Δπεηδή
έρσ ιεηηνπξγήζεη αξθεηά ρξφληα, φρη κφλν εγψ θαη πνιινί απφ απηνχο πνπ
κηιήζαλε θαη ν Ξξφεδξνο ζηα ζρνιεία ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή απφ
ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη απφ
ηελ θπβέξλεζε ε νπνία νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ηα δεκφζηα ζρνιεία ζε
κία ινγηθή ν γνληφο λα βάδεη ην ρέξη αθφκα πην κέζα θα λα δίλεη πνιχ
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Ξνιιέο θνξέο έρνπκε βξεζεί ζε δεκνηηθά ζπκβνχιηα
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κε ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη κε άιινπο πνιηηηθνχο αθφκα θαη ζηε Β/ζκηα θαη ζην
ππνπξγείν, έρνπκε βάιεη ηα δεηήκαηα απηά αιιά κέρξη ηψξα δελ έρεη ιπζεί
ηίπνηα, κηαο θαη πνιηηηθνί θνξείο ή θφκκαηα έρνπλε εληζρχζεη ηε δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ ε νπνία είλαη ην καθξχ ρέξη λα ην πνχκε έηζη ηνπ ππνπξγείνπ.
Ζ ππνρξεκαηνδφηεζε δειαδή πνπ γίλεηαη ρξφληα ηψξα θαη θάζε ρξφλν πέθηεη
αθφκα πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα ηα πξνβιήκαηα πνπ βιέπνπκε ζην ζρνιείν
θαη ζα κεγαιψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν είλαη κε ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλε ηφζα
ρξφληα ζηελ παηδεία. Ρη πξέπεη λα γίλεη γη’ απηφ θαη ζα απεπζπλζψ πην πνιχ
ζηνπο γνλείο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα αιιά θαη ζηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη φηη πξέπεη κε
ζπιινγηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν λα δηεθδηθνχκε γηαηί ηίπνηα δελ ραξίδεηαη
απφ απηά ηα νπνία ζπδεηάκε εδψ. Γειαδή ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπκε εηδηθά ζηε
Β/ζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ηα παηδηά, απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη
θηλεηνπνηήζεηο ζην Σατδάξη, ζηελ Αγία Βαξβάξα, ζην Αηγάιεσ, ζην Ξεξηζηέξη
θ.ιπ. γηα πνηα δεηήκαηα; Ρα δεηήκαηα απηά γηα ηα νπνία θάζε κέξα ν γνληφο
κηιάεη, ζην θαθελείν, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπλ ν έλαο κε ηνλ
άιινλ θ.ιπ. Ρη; 200€ γηα λα πάεη θξνληηζηήξην εδψ ην παηδί, 200€ λα πάεη απφ
εθεί, 200€ παξαπέξα. Θαη φρη κφλν απηφ, θαη ζηνλ πνιηηηζκφ θαη πνιιέο θνξέο
καο παίξλεη πνιινχο γνληνχο απφ θάησ θαη ηη θάλνπκε; Αληηθαζηζηνχκε πνιιέο
θνξέο θαη ηε δηνίθεζε. Ξψο ηελ αληηθαζηζηνχκε; Δλψ δειαδή παίξλνπκε
ζχκθσλα κε ηα θαηαζηαηηθά καο ρξήκαηα γηα λα έρνπκε γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ παηδηψλ θαη ησλ ζπιιφγσλ θάλνπκε απηφ ην νπνίν ζα έπξεπε λα θάλεη ην
θξάηνο. Γειαδή λα θάλνπκε πξάγκαηα π.ρ. λα παίξλνπκε θνχξλνπο
κηθξνθπκάησλ, λα πάκε λα βάθνπκε θάπνην ρψξν γηαηί δελ έξρεηαη ε δηνίθεζε
λα ην βάςεη. Λα θάλνπκε θνισλάθηα γηα λα κε ζηαζκεχνπλε παξάλνκα, πνπ
απηά ζα έπξεπε ε δηνίθεζε ακέζσο λα ηα ιχλεη.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη νη καζεηέο, ηδηαίηεξα ζηε
Β/ζκηα Δθπαίδεπζε βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ρξφληα ηψξα φπσο θαη
ζήκεξα λα ηα ιχζνπλ απηά, πξέπεη φιεο νη παξαηάμεηο δίπια ηνπο, αχξην ζα
πάκε ζηε Β/ζκηα Δθπαίδεπζε λα παξνπζηάζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο θαη φινη
καδί λα ζηεξίμνπκε ηα παηδηά.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Πηαζηλφπνπιν. Θα Σξνλνπνχινπ έρεηε ην
ιφγν αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη εθπξφζσπνη.
ΣΟΗΠΡΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Αιέμεο Σξηζηηάο νλνκάδνκαη, είκαη
πξφεδξνο ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ 10νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ.
Δίκαζηε ζηε δηνίθεζε ηνπ Ππιιφγνπ εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν πεξίπνπ,
δπζηπρψο κε ιχπε κνπ ζα πσ φηη δηαπηζηψλνπκε ζε απηή ηελ ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζήο καο ηελ αδπλακία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
λα πξνζθέξνπλε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα παηδηά καο κεο ζηα
ζρνιηθά ηδξχκαηα. Γελ ζέισ λα επεθηαζψ ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα γηαηί
ζέινπκε δέθα ζπλεδξηάζεηο γηα λα ηα αλαιχζνπκε. Έρνπκε θαη εκείο πάξα
πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο ππνδνκέο καο απφ κνλψζεηο, απφ αιεμηθέξαπλν,
ζηνηρεηψδε πξάγκαηα γηα ηα παηδηά καο. Έρνπκε ζηείιεη επηζηνιέο θαη ζηελ
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θαη ζηελ ησξηλή, δελ έρεη γίλε θάηη. Ρν θαιχηεξν
λνκίδσ είλαη απηφ πνπ είπε ν θ. Θνπβαξάο φηη πξέπεη λα δνχκε έλα-έλα ηα
πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία θαη λα δνχκε επηηέινπο πνηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ
λα ιπζνχλ θαη πνηα φρη, ζε πνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα λα δνχκε ηη κέιιεη
γελέζζαη. Απηά ήζεια λα πσ, ζαο επραξηζηψ πνιχ, θαιή ζπλέρεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Σξηζηηά. Άιινο εθπξφζσπνο θνξέα; Θα
Σξνλνπνχινπ.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Ινηπφλ λα θαιεζπεξίζσ θαη εγψ φινπο θαη ηνπο
θαζεγεηέο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπιιφγσλ. Ινηπφλ ζε
ζρέζε κε απηά πνπ είπε ν θ. Θνπβαξάο ζεσξψ φηη ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά
ζπκθσλψ, ζεσξψ φηη πξέπεη λα είκαζηε καδί γηα λα δψζνπκε έλαλ αγψλα φινη
γηα λα θάλνπκε θάπνηα πξάγκαηα ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα
αλαιάβνπκε θαη εκείο ηηο επζχλεο. Ρα πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία φπσο φινη
μέξνπκε ηα ππνδνκήο είλαη πξνβιήκαηα δηαρξνληθά ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα
ιπζνχλε. Γχζθνιν; Γχζθνιν αιιά φρη αθαηφξζσην. Απηά έρνπλε θηάζεη ζε
απηή ηελ θαηάζηαζε ζεσξψ, γηαηί δελ κπνξεί λα γίλεη ζσζηή ζπληήξεζε θαη
ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ. Ρα θαζεκεξηλά φκσο πξνβιήκαηα λνκίδσ αλέθαζελ
φια απηά ηα ρξφληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Σξνλνπνχινπ πην θνληά ην κηθξφθσλν δελ αθνχγεζηε.
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ια απηά ηα ρξφληα ε απηεπηζηαζία ζεσξψ φηη ηα έιπλε άκεζα θαη γξήγνξα.
Ρα πξνβιήκαηα φκσο έρνπλε πεη θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ εδψ έρνπκε θηάζεη
ζε ζεκείν λα ηα θαηαγξάςνπκε θαη λα κπνξέζνπκε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε
ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα ιχζνπκε ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξν έιεγρν θαη κε
νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν. Έρσ θαηαγξάςεη ηα πην ζεκαληηθά πνπ ζεσξψ… ηα πην
ζεκαληηθά;

Ρα

πην

ζεκαληηθά

ίζσο

πνπ

ζα

κπνξέζνπλε

λα

θαηεγνξηνπνηεζνχλε γηα λα κπνξέζνπλ λα ιπζνχλε. Ν
Νη κνλψζεηο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, δελ έρνπκε εκείο ζην Γήκν καο
ηερληθνχο γηα λα κπνξέζνπκε λα ηηο επηζθεπάζνπκε. Νπφηε έρεη γίλεη κηα
θαηαγξαθή ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, είλαη θαη πνιιέο

απφ απηέο πνπ έρνπλ

αλαθέξεη νη πξφεδξνη πνπ έρνπλ έξζεη εδψ πέξα, είλαη κνλψζεηο νη νπνίεο είλαη
κηθξήο εθηάζεσο φκσο, ζεσξνχκε φηη κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη
κεηά ζα κπνξέζεη λα επηιέμνπκε έλαλ αλάδνρν γηα λα κπνξέζεη λα ηηο ιχζεη.
Δίλαη ηνπηθά ζεσξψ ηα πξνβιήκαηα ζηα πεξηζζφηεξα, είλαη εθεί πέξα πνπ
ηειεηψλνπκε ηηο πδξνξξνέο θαη ηα θαηεβαηά. Πην 6ν Γπκλάζην έρεη ιπζεί πνπ
είπε ν θαζεγεηήο εδψ ζην 6ν Γπκλάζην δελ είλαη πξφβιεκα φιεο ηεο κφλσζεο,
είλαη ηνπηθά γηαηί δελ είρε γίλεη πνηέ ζπληήξεζε απφ ηφηε πνπ θηηάρηεθε εδψ
20-30 ρξφληα, ην νπνίν ζε έλα ζεκείν έγηλε, ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ζε άιιν
φπσο θαη ζε άιια δεκνηηθά. Έρνπκε δειαδή δεη φηη δνπιεχεη κε απηφ ηνλ
ηξφπν.
Απηά πνπ έρνπλε κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα κφλσζεο είλαη ηα ζρνιηθά θηίξηα ηα
νπνία έρνπλ εληαρζεί θαη ζην πξφγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ. Δίλαη ην 1ν Γπκλάζην
θαη 1ν Ιχθεην, ην 4ν Γπκλάζην, ην 1ν Γεκνηηθφ, ην 7ν Γπκλάζην θαη ην 13ν
Λεπηαγσγείν. Απηά έρνπλε θηάζεη ζε έλα ζεκείν, ζεσξψ φηη εληφο ηνπ κήλα
ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο
ζε απηά ηα έξγα. Νχησο ή άιισο πξέπεη λα αλνίμεη θαη ιίγν ν θαηξφο αιιά έηζη
καο έρεη δηαβεβαηψζεη θαη ζηελ Ρερληθή πεξεζία.
Έλα άιιν ζέκα πνπ ζεσξψ ηψξα απφ απηά πνπ έρνπκε πεη είλαη νη
δηαγξακκίζεηο. Νη δηαγξακκίζεηο δελ μέξσ αλ έρνπλε γίλεη πνηέ φια απηά ηα
ρξφληα ζην Σατδάξη, δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγάιν πξφβιεκα γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ καζεηψλ. Ζ ζθέςε ηψξα φιεο ηεο δηνίθεζεο είλαη ηελ άλνημε πάιη λα
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μεθηλήζνπκε θαη λα αξρίζνπκε λα θηηάρλνπκε ζηα ζρνιεία ηηο δηαγξακκίζεηο
πάιη, δελ μέξσ αλ ζα κπνξέζεη λα ην θάλεη θάπνην θνκκάηη ε Ρερληθή
πεξεζία, ζα πξέπεη λα ην δψζνπκε ζε θάπνηνπο γηα λα αξρίζνπλ λα θάλνπλ
ηηο δηαγξακκίζεηο. Ξάιη φια απηά πξέπεη λα δνχκε ηη ζα γίλεη θαη κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ.
Έρνπλε νχησο ή άιισο θαη ζε απηά ηα ζέκαηα κε ηηο κνλψζεηο, ήζεια λα πσ
πξηλ, κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ δνζεί θσδηθνί γηα λα γίλνπλε κνλψζεηο ζε
απηά απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα.
Έλα άιιν ζέκα πνπ είλαη ηα ηαξηάλ ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ζηα πεξηζζφηεξα
ζρνιεία ζεσξψ φηη έρνπλε πξφβιεκα. Ρν πξφβιεκα είλαη κεγάιν γηαηί ππάξρεη
θαη πξφβιεκα νιηζζεξφηεηαο θαη λα ρηππήζνπλ ηα παηδηά θαη εθεί ζέιεη
ζπληήξεζε. Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε ζεσξψ λα πάξνπκε ή κέζσ θάπνησλ
επηδνηήζεσλ ή ρνξεγήζεσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα επηζθεπαζηνχλ.
Ρα αιεμηθέξαπλα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Δίλαη έλα πάξα πνιχ κεγάιν
αγθάζη εδψ ζην Σατδάξη, γηαηί ζπλήζσο γίλεηαη ε θινπή απφ Ονκά, μειψλνπλ
ηνπο ραιθνζσιήλεο θαη έρνπλ θαη ην απνηέιεζκα ην εμήο. Αλεβαίλνληαο πάλσ
γηα λα ηα θιέςνπλε δεκηνπξγνχλ θαη πξνβιήκαηα ζηηο ζηέγεο φπσο θαη ζε
θεξακίδηα. Θαη ζε απηφ ην ζέκα ππάξρεη πάιη έλαο θσδηθφο ζην ηερληθφ
πξφγξακκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα θαιχςεη.
Ππδεηήζεθαλ θαη ζε θάπνηνπο άιινπο εδψ φηη γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε
ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Θεσξψ φηη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζα ιχζεη πάξα
πνιιά πξνβιήκαηα. πάξρεη κηα αλνηρηή πξφζθιεζε απφ ηνλ ΝΘΣΔ σο ηνλ
Απξίιην ηνπ 2020. κσο είλαη ην εμήο πξφβιεκα. Δπεηδή ε θεληξηθή
θπβέξλεζε έρεη βάιεη πςειά θξηηήξηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ελεξγεηαθφο
ζηφρνο γίλεηαη πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα λα κπνξέζνπκε λα ηνλ πεηχρνπκε.
Γελ είλαη ηφζν εχθνιν ζηα ζρνιηθά θηίξηα κέζσ ηεο κειέηεο ελεξγεηαθά γηα λα
κπνξέζνπκε λα ην πεηχρνπκε γηα λα κπνχκε ζην πξφγξακκα. Πε απηφ γίλεηαη
θάπνηα επηπιένλ δνπιεηά γηα λα ην θαιχςνπκε.
Έλα άιιν ζέκα πνπ κπνξεί λα ιχζεη ην θπζηθφ αέξην είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε
κάιινλ θπζηθφ αέξην γηα λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα απφ πεηξέιαην ζε
θπζηθφ αέξην. Έρνπκε θαηαγξάςεη ζρνιεία πνπ πεξλάεη απέμσ γξακκή θαη
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έρνπκε μεθηλήζεη γηα λα δνχκε, αο δψζνπλ θάπνηεο πξνζθνξέο. Έρνπκε
μεθηλήζεη απφ ην ΔΞΑΙ πνπ είλαη θαη πην κεγάιν ην θηίξην γηα λα δνχκε ηη
ρξήκαηα ρξεηάδνληαη ψζηε λα κπνξέζνπκε, λα δνχκε αλ κπνξέζνπκε θαη πψο
κπνξέζνπκε λα ην θαιχςνπκε θαη αλ δελ κπνξέζνπκε πψο κπνξνχκε λα
δεηήζνπκε θάπνηα ρξήκαηα γηαηί είλαη έλα είδνο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θαη
απηφ.
Ρν επφκελν θνκκάηη είλαη… δελ μέξσ ηψξα ππάξρνπλ θαη άιια πνιιά, ζεσξψ
φηη έγξαςα ηα ζεκαληηθφηεξα. Θα δνπιέςνπκε ην πηζηνπνηεηηθφ λα κπνπλ
φια ηα ζρνιεία λα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί φινη νη πίλαθεο είλαη παιηνί θαη ηα ζρνιεία.
Απηά εδψ πέξα έρνπκε βξεη ζαλ πην ζεκαληηθά θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά
νχησο ή άιισο ηα έρνπλε πεη θαη νη πξνεγνχκελνη πνπ κηιήζαλε.
κσο ζε απηφ ην δηάζηεκα ζεσξψ ησλ 5 κελψλ έρνπλε γίλεη θαη θάπνηα
πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλε βνεζήζεη θαη πάξα πνιινί απφ ηνπο ζπιιφγνπο θαη
θαζεγεηέο θαη απφ ην ζχιινγν θαη έρεη γίλεη θάπνηα δνπιεηά. Γελ ζα αλαθέξσ
πνιιά, ζα αλαθέξσ δχν-ηξία νχησο ή άιισο. Θεσξψ φηη ήηαλ πάξα πνιχ
ζεκαληηθφ νη ηνπαιέηεο πνπ είπακε λα κπνπλ νη ηνπαιέηεο ζην 7ν Γπκλάζην,
ήηαλ φια ηα ρξφληα εμσηεξηθέο θαη ππήξρε κεγάιν πξφβιεκα γηαηί
βαλδαιίδνληαλ απφ εμσζρνιηθνχο, νπφηε θαη πνπ ηηο έθηηαρλε ν Γήκνο πάιη
θαηαζηξεθφληνπζαλ. Έγηλε ε πξφηαζε λα κπνπλ νη ηνπαιέηεο εζσηεξηθά ηνπ
θηηξίνπ, θαηαζθεπαζηηθά κπνξνχλ λα γίλνπλ, ηειηθά κε φιε απηή ηελ
θαηάζηαζε, έγηλε κηα κειέηε απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο θαη ν Γήκαξρνο
Βαγγέιεο Ληεληαθφο θαηάθεξε θαη πήξε κηα ρνξεγία 20.000€ απφ ηελ εηαηξία
αλαθχθισζεο. Απηφ ζεσξψ φηη ζα καο βνεζήζεη γηαηί ζα ιχζνπκε ην
πξφβιεκα ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ.
Ρν άιιν είλαη ην εμήο, ε δεκηνπξγία ηηο ηνπαιέηεο πνπ είλαη ζην 15ν θαη 19ν
Λεπηαγσγείν πνπ εθεί έρνπκε πάξα πνιιά λήπηα, έρεη δξνκνινγεζεί κειέηε γηα
λα δεκηνπξγεζνχλε κία-δχν ηνπαιέηεο φπσο είρακε πεη ζηελ πξνεγνχκελε
ζπλάληεζε πνπ είρε έξζεη απφ ηνπο γνλείο. Έρνπλ αξρίζεη λα ηνπνζεηνχληαη
πηλαθίδεο ζήκαλζεο εθεί πέξα πνπ ππάξρεη πξφβιεκα.
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Θέισ λα πσ φηη ε αληαπφθξηζε ήηαλε άκεζε ζην πξφβιεκα ζέξκαλζεο πνπ
πξνέθπςε γηα ην 2ν, 3ν θαη 10ν Λεπηαγσγείν κεηά ηνλ θινπή ησλ
ραιθνζσιήλσλ θαη δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη πεηξέιαην. Ρνπνζεηήζεθαλ,
μεθηλήζαλε κηα ραξά ηα παηδηά, δελ ράζαλε ζρνιείν πνπ έγηλαλ κεηά ηηο
γηνξηέο θαη πξνζπαζήζακε θαη δψζακε ιχζε θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηδεξέληνη
ζσιήλεο θαη ζπλαγεξκφο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα απνθχγνπκε λα κελ
μαλαέρνπκε λα ίδηα θαηλφκελα.
Ρα άιια δχν ηειεπηαία ζέκαηα είλαη φηη θάλακε αίηεζε θαη γηα ηνπαιέηεο ΑκεΑ
θαη γηα ξάκπα θαη γηα ππξνπξνζηαζία πνπ δεηήζακε θαη καο έδσζαλ φπνηα
ζρνιεία ην ρξεηάζηεθαλ, θάλακε αίηεζε θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηη ζα γίλεη.
Θαη ζεσξψ απφ ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη δελ ράζεθε ζρεδφλ νχηε κία κέξα
απφ ηηο δεκηέο πνπ έγηλαλ ζην ζεηζκφ ηεο 19 ε Ηνπιίνπ ηνπ ’19 θαη απνθχγακε
λα έρνπκε δηπιή βάξδηα θαη ηα ππφινηπα.
Λα πσ δχν-ηξία πξάγκαηα φζνλ αθνξά γηα ην ζρνιείν πνπ είλαη ζην 8 ν
Λεπηαγσγείν πνπ δελ έρεη… θαη γηα ην Γαθλί. λησο ππάξρεη πξφβιεκα εθεί
πέξα, εγψ είρα πάεη ζε κηα ζπλάληεζε ζηελ ΞΔΓΑ, ήηαλ εθεί φινη απηνί νη
δήκαξρνη νη νπνίνη είραλε πξφβιεκα κε ηηο αίζνπζεο, γηαηί έρνπλ δεκηνπξγήζεη
πνιχ κεγάιν πξφβιεκα ε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή δηεηήο εθπαίδεπζε. λησο
είλαη έλα ζέκα ην νπνίν κπήθακε ιίγν αηζνχκπαια λα πσ κέζα ζην ρνξφ θαη
έπξεπε λα ρνξέςνπκε. Πε απηφ ην ζέκα νη άιινη δήκνη έρνπλ πνιχ
κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Δγψ ηνπο είπα φηη έρνπκε πξφβιεκα γηα λα θαιχςνπκε
απηά θαη απφ ζέκα ηνπαιέηεο λα κπνξέζνπλ αλ ππάξρνπλ ρξήκαηα λα καο
δψζνπλε. Κνπ είπαλε ρξήκαηα δελ ππάξρνπλε θαη ζε δεχηεξν ρξφλν ηνπο είπα
φηη ζα ζέινπκε ηξεηο αίζνπζεο λα κπνξέζνπκε λα…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Απνξξίςαηε ην αίηεκα γηα ηηο ηνπαιέηεο.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: ρη δελ είπα απηφ. Ρξεηο αίζνπζεο λα κπνξέζνπκε λα
ηνπνζεηήζνπκε ζε θάπνην ρψξν, νπφηε ζεσξψ φηαλ δνζεί απηέο νη αίζνπζεο
ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε θαη ζην Γαθλί θαη γηα ην 8 ν
Λεπηαγσγείν. Κφιηο ηειεηψζσ ζα ζαο απαληήζσ θχξηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζηακαηήζηε ην θαθφ ζπλήζεηφ ζαο λα πεηάγεζηε.
Κηιάεη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιάεη, κηιάεη είπα. Θα Σξνλνπνχινπ ζπλερίζηε.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Δγψ είκαη αλνηρηή ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο, ζεσξψ φηη ζε
πνιιά ζρνιεία έρσ πάεη, εηδηθά απηνί νη θαζεγεηέο ή νη ζχιινγνη πνπ κε έρνπλ
πάξεη ηειέθσλν, έρσ πάεη, ηα βιέπσ, πξνζπαζψ πην γξήγνξα λα γίλνπλ απηά
ηα άκεζα θαη είκαη αλνηρηή θαη βέβαηα κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ λα ζπδεηήζνπκε
φ,ηη πξνβιήκαηα έρνπλ θαη ελλνείηαη φηη είκαζηε καδί γηα λα κπνξέζνπκε λα
δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηελ θα Σξνλνπνχινπ. Θ. Θενθίιε κηα εξψηεζε
είραηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα Σξνλνπνχινπ απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε πνπ καο
θάλαηε ηνπο δεηήζαηε ιεθηά ηηο ηνπαιέηεο θαη ζαο απάληεζε φηη δελ
ππάξρνπλε ρξήκαηα. Δηξήζζσ ελ παξφδσ εδψ πέξα πξηλ ελάκηζε κήλα είρακε
ηελ εμήο ελεκέξσζε απφ ζαο ηε δέζκεπζε φηη ζα πξνρσξήζεηε ζε θαηαζθεπή
ηνπαιέηαο. Δίραηε ελεκεξψζεη θαη ηνπο γνλείο, εδψ ε αληηπνιίηεπζε ζπκάηαη.
Ρειηθά απ’ φ,ηη θάλεθε δελ κπνξέζαηε λα δηαζθαιίζεηε νχηε ηελ θαηαζθεπή
ηνπαιέηαο γηα ηα ζρνιεία θαη απεπζπλζήθαηε ζηνλ πξψελ ΝΠΘ. Ζ ελεκέξσζε
είλαη φηη δελ ππάξρνπλ ιεθηά θαη ην απνδερηήθαηε. Δίλαη έηζη ηειηθά ή δελ
είλαη έηζη;
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Ινηπφλ απηφ πνπ ιέκε είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα
λνκίδσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Λα αιιάμεηε απηά πνπ ιέκε. Δγψ ξψηεζα ππνδνκέο
ξψηεζα ζηελ ΘΡΞ επεηδή έρνπκε πξφβιεκα, πξνζπαζήζακε θαη θαιχςακε
φια ηα λήπηα θαη επεηδή είλαη νη αίζνπζεο κηθξέο θαη έρνπκε θαη πξφβιεκα, ην
κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ζηηο ππνδνκέο ζηηο ηνπαιέηεο γεληθά, αλ είζαζηε
δηαηεζεηκέλνη εθηφο απφ αίζνπζεο, γηαηί ζπδεηάγαλε γηα αίζνπζεο λα δψζεηε
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θάπνηα ρξήκαηα γη’ απηφ θαη κνπ είπαλ φρη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ηηο
θηηάμνπκε ηηο ηνπαιέηεο. Άιιν ην έλα άιιν ην άιιν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ είπα απηφ θαη πξέπεη λα θηηαρηνχλ, απηφ πνπ είπα είλαη φηη
πξνθαλψο νκνινγείηε φηη δελ κπνξείηε λα ηηο θαηαζθεπάζεηε ηηο ηνπαιέηεο
θαη απεπζπλζήθαηε ζηνλ πξψελ ΝΠΘ. Απηφ ζεκείσζε γηαηί ζα…
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ δεηήζεηο ρξήκαηα πάεη λα πεη δειαδή
… Αλ απηά ηα ρξήκαηα δειαδή καο ηα δψζεη ε ΘΡΞ δελ ζα ζαο αξέζνπλ αλ
καο ηα δψζεη ε ΘΡΞ θαη λα ηα βάινπκε θάπνπ αιινχ ηα ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ ηελ αλάγλσζε πνπ θάλσ απφ ηελ ελεκέξσζήο ζαο είλαη φηη
ηα ρξήκαηα εζείο δελ ηα έρεηε λα θάλεηε ηηο ηνπαιέηεο θαη πξνθαλψο απφ ηελ
ελεκέξσζε πνπ έρνπκε φιν απηφ ην δηάζηεκα είλαη φηη δελ έρεη ν Γήκνο νχηε
γηα ραξηί γηα ηνπαιέηα. Ρψξα ηη κνπ ιέηε θα Σξνλνπνχινπ; Κνπ ιέηε φηη
δειαδή έρεηε λα ιεθηά αιιά δελ ηηο θηηάρλεηε γηαηί πάηε λα ηα πάξεηε απφ
ηνλ ΝΠΘ; Θαιφ ην επηρείξεκα αιιά είλαη κε αιεζνθαλέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ, επραξηζηψ θ. Θενθίιε. Θ. Θαξαηδαθέξε νχησο ή
άιισο έρεηε ην ιφγν.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: ρη λα απαληήζσ ιίγν ζηνλ θ. Θενθίιε. Απηφ πνπ είπακε
ζην πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πνπ είρακε ζπδεηήζεη ήηαλ γηα
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ην 15ν Λεπηαγσγείν πνπ είπακε φηη εθηφο απφ ηελ
θαζαξηφηεηα εμεηάδνπκε λα θηηάμνπκε ηηο ηνπαιέηεο. Γελ αθνξά ε ζπδήηεζε
πνπ έθαλε ε θα Σξνλνπνχινπ ζηελ ΘΡΞ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. Ζ
ηνπαιέηα ζην ζπγθεθξηκέλν επεηδή είλαη εληφο ζρνιείνπ θαη ςάρλνπκε έλα
ηξφπν πνπ ήηαλ εθεί παξαδίπια ζα θηηαρηεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.
Γελ είλαη ε ίδηα θνπβέληα πνπ …. Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ζχγρπζε είλαη απηή πνπ
ππάξρεη. Γειαδή ε θα Σξνλνπνχινπ κίιεζε κε ηελ ΘΡΞ γεληθά γηα ηα
λεπηαγσγεία φια θαη φπνπ δελ ππάξρεη ηνπαιέηα φπσο ε απνζήθε ζην Γαθλί
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αίζνπζα θαη πνιχ ζσζηά εηπψζεθε, γηαηί πξάγκαηη
έηζη ρξεζηκνπνηείηαη, φπνπ εθεί πξέπεη λα θηηαρηεί θάηη επηπιένλ έμσ απφ ην
θηίξην ην νπνίν επηπιένλ έμνδα. Ζ ζπδήηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
αθνξνχζε ην 15ν Λεπηαγσγείν ζηε Κπνπκπνπιίλαο πνπ είπακε φηη ζα
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θηηάμνπκε παξαδίπια κία επηπιένλ ηνπαιέηα ηελ νπνία θαη ζα ηελ θηηάμνπκε
κε ίδηνπο πφξνπο. Κελ θάλνπκε ηψξα ηέηνηα ζχγρπζε καο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θαηαξρήλ αγαπεηέ θ. Θαξαηδαθέξε θαη λα ην θιείζσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε απάληεζε φηη δηάινγνο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: θαη λα ην θιείζσ. Αγαπεηέ θ. Θαξαηδαθέξε ε εηζήγεζε
πξνέξρεηαη απφ ηελ θα Σξνλνπνχινπ. Δζείο κπαίλεηε εκβφιηκα θαη δίλεηε κία
άιιε δηάζηαζε κία άιιε ελεκέξσζε, έλα. Ρελ πήξα ηελ απάληεζε, έλα. Θαη
δεχηεξνλ, θαηαιαβαίλεηε θαη εκάο ηελ επαηζζεζία καο θαη γηα ηα ζρνιεία
αθελφο θαη απφ ηελ άιιε επεηδή ήζαζηαλ πνιχ θαινί νη ίδηνη ζαλ παξάηαμε
παξνπζηάδαηε ηηο καθέηεο γηα ην Κεηξφ θαη εζείο, είλαη εχθνιν γηα ζαο λα
θαηαζθεπάζεηε ηνπο ηνπαιέηεο. Απηφ ιέκε σο παξάηαμε, πξνρσξήζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαηδαθέξε έρεηε ην ιφγν.
ΠΑΒΒΑ: Λα θάλσ κία εξψηεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε, αθνχ έθαλε ν θ. Θενθίιεο.
ΠΑΒΒΑ: Ρελ θα Σξνλνπνχινπ, είπαηε φηη εμαζθαιίζαηε δχν αίζνπζεο. Θα
ρηηζηνχλ δειαδή ή ζα είλαη πξνθάη; Ξέζηε καο ιίγν.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Δθεί πέξα έγηλε κία ζπλάληεζε θαη είπαλ ηελ επηζπκία
δειαδή πφζεο αίζνπζεο ρξεηάδεηαη ν θάζε δήκνο. Δγψ επηζπκνχζα λα θέξνπκε
ηξεηο αίζνπζεο, νη νπνίεο ηξεηο αίζνπζεο απηνί θέξλνπλε ηηο αίζνπζεο ηηο ηξεηο
θαη εκείο θηηάρλνπκε, κε ελεκέξσζαλ φηη έηζη γίλεηαη, ηψξα ζα δνχκε θαη ηε
δηαδηθαζία. Φηηάρλνπκε… λαη, φιεο έηζη, λαη θαη θηηάρλνπκε ηηο βάζεηο απφ…
ηε βάζε, λαη, ηε βάζε απφ κπεηφ. Ζ νπνία ιέλε φηη απηή ηε βάζε κπνξεί λα
ηε δψζεη ζαλ ρνξεγία ηα ρξήκαηα ην πνπξγείν Ξαηδείαο. Υο απηή ήηαλ ε
ελεκέξσζε, ηψξα ζηελ πνξεία δελ μέξσ ηη ζα γίλεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θαη ηηο δχν. Θα Ρνθαηιίδε εξψηεζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δκείο ζα ζέιακε ινηπφλ λα θάλνπκε δπν-ηξεηο εξσηήζεηο γηα λα
γίλνπλ ηα πξάγκαηα ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε αλ είλαη πνιιέο, επεηδή δελ έρνπκε ηειεηψζεη,
ζέινπλ λα κηιήζνπλ θαη άιινη, λα απαληήζνπλε ζηα ζέκαηα ησλ θνξέσλ.

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

65

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη ζέισ λα θάλσ εξσηήζεηο πάλσ ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρεο θα Σξνλνπνχινπ. Απιά…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δλλνείηαη. Γελ ζέινπκε λα θάλνπκε γεληθά…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κήπσο λα ηηο θάλεηε ζπλνιηθά; Γηα λα κηιήζνπλ θαη νη
ππφινηπνη.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, εγψ ζα ήζεια λα ηηο θάλσ ηψξα γηαηί ζέισ, άξα ινηπφλ
θαη κεηά αο θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη θαη λα καο απαληήζεη ε θα Σξνλνπνχινπ,
γηαηί είλαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο θα Σξνλνπνχινπ.
Δίπαηε ινηπφλ φηη ζα γίλνπλε θάπνηεο κνλψζεηο ζηα ζρνιεία καο. Δγψ ξσηάσ
ινηπφλ αθνχ έρεηε θαηαγξάςεηε ηηο κνλψζεηο, κπνξείηε ινηπφλ λα καο πείηε ε
Ρερληθή πεξεζία αλ έρεη θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε θνζηνινγεκέλε κειέηε;
Αλαθέξαηε φηη ζα γίλνπλε θάπνηεο επεκβάζεηο ζε αχιεηνπο ρψξνπο ζρνιείσλ
κε κνξθή επηρνξήγεζεο ή επηδφηεζεο. Πε πνην πξφγξακκα; Ξνχ ζα
απνηαζείηε; Γεληθά θαη αφξηζηα κία επηρνξήγεζε ζα πάξνπκε απφ θάπνπ;
Αλαιπηηθά ζα ζέιακε λα καο πείηε ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί θαη ηη
πνζά, γηα λα αληηιεθζνχκε θηφιαο ην κέγεζνο ησλ επεκβάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ
ζηα ζρνιεία ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. Γειαδή λα καο πείηε θσδηθφ
θαη πνζφ ην νπνίν λα δνχκε πφζν αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ καο.
Κηιήζαηε γηα ην ΔΞΑΙ θαη κηιήζαηε γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζεο θαη φηη ζα
πξνζπαζήζεηε λα βξείηε θάπνηα επηρνξήγεζε; Θα θάλεηε θάπνηα κειέηε; Απφ
πνχ ζα ηε βξείηε; Πε πνην ηακείν ζα πάηε; Θα πάηε ζε ηνκεαθά; Θα πάηε ζε
πεξηθεξεηαθά; Ξψο ζα ηα δεηήζεηε απηά ηα ρξήκαηα;
Δπίζεο ζέινπκε λα καο πείηε, δειαδή ζέισ λα γίλεηε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλε,
φπσο επίζεο αλαθεξζήθαηε φηη έρεηε θάλεη ιέεη αίηεζε γηα ππξνπξνζηαζία θαη
γηα ξάκπα ζε θάπνην ζρνιείν. Δίπαηε γηα ξάκπα ζε έλα ζρνιείν θαη είπαηε γηα
ππξνπξνζηαζία.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Τεθίζαηε θαη εζείο φινη ήηαλ αλάιεςε ηνπ πνζνχ.
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Λαη αιιά λα κνπ πείηε πνχ αθξηβψο θαη πνχ θάλαηε ηελ

αίηεζε. Ρελ θάλεηε ηελ αίηεζε γηα λα πάξνπκε επηρνξήγεζε απφ πνχ;
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Τεθίζαηε θα Ρνθαηιίδε…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Υξαία, ζα ήζεια ινηπφλ λα δψζεηε. Ξνχ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Θα Σξνλνπνχινπ κελ απαληάηε ηψξα ζα απαληήζεηε ζην

ηέινο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαη λα ην ςήθηζα εζείο θάλαηε κία ηνπνζέηεζε, ζέισ ινηπφλ
λα επαλαιάβεηε πνχ θάλαηε αίηεζε γηα λα πάξνπκε θαη ηη πνζφ, θαη πνην είλαη
ην θφζηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππξνπξνζηαζία ή γηα ηε ξάκπα. Απηά είλαη
ζπγθεθξηκέλα. ηαλ θάλνπκε ινηπφλ θαη ςεθίδνπκε έλα αίηεκα γηα
ρξεκαηνδφηεζε είηε είλαη ζηελ Ξεξηθέξεηα είηε είλαη ζε έλα ηνκεαθφ
πξφγξακκα ηνπ πνπξγείνπ απηά είλαη θνζηνινγεκέλα. Γελ είλαη γεληθά θαη
αφξηζηα. Ρα ηερληθά δειηία είλαη ζπγθεθξηκέλα. Ξαξαθαιψ πνιχ ζε φια απηά
λα καο δψζεηε απαληήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηελ θα Ρνθαηιίδε. Θ. Εεβφιε έρεηε ην ιφγν.
ζα εξσηήκαηα ηίζεληαη θαη ζέινπλε ζηνηρεία έρνπλε δηθαίσκα θαη νη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη νη αληηδήκαξρνη λα απαληήζνπλ κέζα ζε έλα κήλα.
Ρν ιέσ γηα ηα ζηνηρεία, αλ δεηάκε ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρνπλ έξζεη απξνεηνίκαζηνη δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αλ δεηάηε ζηνηρεία κπνξεί λα κελ ηα έρνπλ φια απηή ηε ζηηγκή.
Θ. Εεβφιε έρεηε ην ιφγν.
ΕΔΒΝΙΖΠ: Δγψ ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηα ζέκαηα ηεο Β/ζκηαο
Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. πσο γλσξίδεηε φινη ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ε κεηάβαζε ήηαλε δχζθνιε θαη απηφ δελ
ήηαλ θάηη πνπ ζπλέβαηλε κφλν ζην Γήκν Σατδαξίνπ αιιά ζπλέβαηλε ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Ξαξ’ φια απηά κέζα Λνεκβξίνπ κπνξέζακε
θαη νκαινπνηήζακε ιίγν ηηο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ζρνιείσλ. ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ επεηδή εηπψζεθε θαη
απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΔΙΚΔ, εκείο φ,ηη απνθάζεηο έρνπκε πάξεη ηηο έρνπκε
πάξεη κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. Ρηο
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αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ δελ ηηο μέξνπλ θαιχηεξα άιινη
εθηφο απφ ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ.
Έρνπκε θάλνπκε ήδε δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ φπνπ
ζπδεηήζακε αλαιπηηθά καδί ηνπο γηα φια ηα ηξέρνληα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηα πιηθνηερληθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηηο εθθξεκφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλε ηα ζρνιεία ζε
ππεξεζίεο θαη είρακε βξεη έλα θνηλφ ηφπν θαη είρακε βξεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ιεηηνπξγήζνπκε. Θαη γη’ απηφ ήδε έρνπκε
αξρίζεη θαη ηθαλνπνηνχκε αηηήκαηα πνπ έρνπλε θάλεη ζρνιεία σο πξνο ηνλ
πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη είκαζηε αλνηρηνί ζε φ,ηη πξνηάζεηο έρνπλε λα
κπνξέζνπκε λα είκαζηε δίπια θαη λα ηα ηθαλνπνηήζνπκε. Γη’ απηφ ην ιφγν
ζέινπκε θαη ηελ Έλσζε Γνλέσλ Σατδαξίνπ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ζρνιηθέο
επηηξνπέο, λα θαηαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηεο, γηαηί πνιιά απφ ηα κηθξφηεξα
πξνβιήκαηα κπνξνχλε λα ιπζνχλ κε πνιχ εχθνιν ηξφπν θαη ζε πνιχ
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρν ίδην θαη απφ ηνπο εθπξφζσπνπο ηεο ΔΙΚΔ
γηαηί σο ηψξα απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ΔΙΚΔ δελ είρακε θάπνηα ελφριεζε
θαη δελ είρακε θάπνηα επηθνηλσλία παξ’ φιεο ηηο πξνζθιήζεηο θαη νηηδήπνηε
ηνπο είρακε ζηείιεη εκείο θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη γηα λα καο πνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο.
Ρψξα φζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θηεξηαθά, είλαη δεκηέο πνπ
έρνπλε ηα ζρνιεία, έρνπλε ζέκαηα ζπληήξεζεο πάιη σο έλα βαζκφ πνπ
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη λα βνεζήζνπλε λα
βειηησζνχλ ηα πξάγκαηα ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο είκαζηε ζε επηθνηλσλία
θαη ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ Δληεηαικέλε Πχκβνπιν θαη κε ηελ Ρερληθή
πεξεζία θαη πξνζπαζνχκε φζν γίλεηαη λα βνεζήζνπκε. Ήδε γη’ απηφ πνπ
αλαθέξζεθε γηα ην θπζηθφ αέξην, γηα ην θπζηθφ αέξην ηα ζρνιεία ηα νπνία
πεξλάεη ην θπζηθφ αέξην απέμσ φπσο ην ΔΞΑΙ ππάξρεη κεραλνιφγνο πνπ έρεη
ζχκβαζε κε ην Γήκν θαη εμεηάδεη ηέινο πάλησλ φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλε
ηα ζρνιεία θαη απηφο θνηηάδεη λα δεη πσο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην θπζηθφ
αέξην ην ζρνιείν. Απηφ κπνξεί λα ζέιεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο, κπνξεί λα
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ζέιεη αο πνχκε κηα αιιαγή ιέβεηα ή θάηη ηέηνην. Ξεξηκέλνπκε ηηο εηζεγήζεηο
ηνπ γηα λα κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε. Απηά είρα λα πσ εγψ. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε ζα θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο κεηά φιεο καδί γηαηί ζα
ράζνπκε ηε κπάια.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ρη, γηα λα γίλεη ε ηνπνζέηεζή κνπ πνπ ζα θάλσ κεηά πξέπεη λα
μέξσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θάληε ηελ εξψηεζε θαη ζα απαληήζεη κεηά ν θ. Εεβφιεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξείηε κνπ θ. Εεβφιεο, εζείο είζαζηε Ξξφεδξνο ηεο Β/ζκηαο
Δπηηξνπήο Ξαηδείαο. Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ επεηδή εδψ πέξα ήξζαλ
νξηζκέλνη θαη δηθαίσο είπαλ φηη νξηζκέλα ζρνιεία δελ έρνπλ νχηε ραξηί
ηνπαιέηαο. Δγψ ηα αθνχσ απηά, είλαη πξσηνθαλή γηα κέλα. Θέισ λα κνπ
πείηε πνηνο είλαη ν ηχπνο κε ηνλ νπνίν δίλεηε ηα ρξήκαηα απηά πνπ ζαο
ζηέιλεη ην θξάηνο ζηηο δφζεηο απηέο ηηο 4 πνπ είλαη, εληάμεη. Ξνηνο είλαη ν
ηχπνο πνπ δηαλέκεηε ηα ρξήκαηα ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Κε πνηνλ
ηξφπν ηα θνλδχιηα απηά ηα δηαλέκεηε; Ρη παξαθξαηά ν Γήκνο; Απφ πφηε ν
Γήκνο έρεη γίλεη δηαρεηξηζηήο ησλ πεηξειαίσλ θαη έηζη φηαλ κεγάινη δήκνη
φπσο είλαη ηεο Θεθηζηάο, ηνπ Ξεξηζηεξίνπ θ.ιπ. δίλνπλε θαη έρνπλε ηελ επζχλε
νη δηεπζπληέο ή αλ θάλνπλ έλα δεκφζην δηαγσληζκφ ζην πεηξέιαην, ηνπο
ππνδεηθλχνπλε ησλ δηεπζπληψλ απφ πνπ ζα πάλε λα αγνξάζνπλε πεηξέιαην.
Ξείηε κνπ ινηπφλ πνηνο είλαη ν ηχπνο κε ηνλ νπνίν δηαλέκεηαη, γηα λα θάλσ
κεηά ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, δηφηη εδψ πέξα θαίλεηαη φηη φινη νη δηνηθήζεηο
είραλε θάπνην πξφβιεκα. Λα κνπ πείηε ηνλ ηχπν κε ηνλ νπνίν δηαλέκεηε ηα
θνλδχιηα. Ξψο ηα δίλεηε ζηνπο δηεπζπληέο; Γειαδή ηη κπαίλεη ζην βηβιηάξην
ηνπ Γ/ληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο; Ξνηα είλαη ηα πνζνζηά πνπ παίξλεη απφ ην
θπιηθείν; Ρη πνζνζηφ ηνπ δίλεηε απφ ηελ επηδφηεζε γηα θάζε έλα ζρνιείν; Κε
πνηνλ ηξφπν ην πνιιαπιαζηάδεηε γηα θάζε έλα καζεηή πνπ δίλεη ην θξάηνο.
Θέισ λα κνπ πείηε απηά ηα πξάγκαηα. Απηά είλαη πξαθηηθήο ζεκαζίαο γηα λα
κπνξνχλ λα γλσξίδεη ν θφζκνο φινο πνπ καο παξαθνινπζεί ην ηη γίλεηαη, δηφηη
εδψ κηιάκε αφξηζηα. Έρνπκε κπεξδέςεη, έρνπκε κπεξδέςεη γη’ απηφ
απεπζχλνκαη ζε εζάο, ηξία πξάγκαηα. Ρηο θηεξηαθέο ππνδνκέο, ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηξηηεχνλ ζέκα ην νπνίν έβαιαλ είλαη ε παξέκβαζε
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πνπ θάλεη ην θξάηνο γηα ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θ.ιπ. ηα
νπνία είλαη ηδενινγηθά δεηήκαηα θαη δελ ιχλνληαη κέζα εδψ ζηελ αίζνπζα.
Δληάμεη; Γηφηη νη πνιίηεο πήγαλ πξηλ 6 κήλεο θαη ςήθηζαλ θαη είπαλ ζα γίλεηαη
θχξηνη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, δελ πάλε λα θσλάδνπλ φινη. Νη
θαζεγεηέο ζα πάλε λα επηκνξθσζνχλ. Κε θαηαιάβαηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δπεηδή θ. Ξξφεδξε ζέισ… δελ κπνξεί λα γίλεηαη εδψ πέξα κία
ζπδήηεζε αθαδεκατθφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πηελ ηνπνζέηεζε, ζηελ ηνπνζέηεζε κεηά.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ην πσ. Ινηπφλ ζέισ λα καο πεη ν ζπγθεθξηκέλνο Ξξφεδξνο κε
πνηνλ ηξφπν γηα λα κπνξνχκε λα ηνπνζεηνχκε, κνηξάδεηε ηα ιεθηά, γηα λα ηα
μεθαζαξίζνπκε κία γηα πάληα. Ρη παίξλεη ην 1ν Γπκλάζην; Ρη παίξλεη ην 2ν
Γπκλάζην; Ρη παίξλεη ην Ρερληθφ Ιχθείν κε βάζε ηνπο καζεηέο; Ξείηε καο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Θέληξε. Θ. Θαξαηδαθέξε έρεηε ην ιφγν. ιεο
νη εξσηήζεηο ζα απαληεζνχλ κεηά.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Δγψ ζπκπιεξσκαηηθά ζα πσ
θάπνηα πξάγκαηα αθνχ κε θάιπςε ε θα Σξνλνπνχινπ. Θα μεθηλήζσ ζε
ζπλέρεηα κίαο θξάζεο ηεο Γ/ληξηαο, φηη εκείο δελ ζέινπκε λα καο αθήζεηε
ήζπρνπο, δελ έρνπκε ηέηνην ζθνπφ γηαηί ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ
πξαγκαηηθά καο πνλάλε, φπσο θαη εκείο δελ έρνπκε αθήζεη ήζπρνπο απηνχο
ηνπο κήλεο πνπ είκαζηε δηνίθεζε θαλέλαλ απφ ηνπο αξκνδίνπο. Θαη ν
Γήκαξρνο θαη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαζεκεξηλά αγσλίδνληαη, πεγαίλνπλ
φπνπ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ρξήκαηα θαη γηα ηα ζρνιεία θαη γηα φιν ην
Γήκν. Άξα δελ ζα καο αθήζεηε ήζπρνπο, δελ ζέινπκε λα καο αθήζεηε
ήζπρνπο, ζα είκαζηε εδψ θαη ζα έρνπκε κία ζπλερφκελε θαη ζπλερή
ζπλεξγαζία θαη αγψλα.
Ρψξα δελ ζα κπσ ζε πάξα πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, ζα μεθηλήζσ κε ηνλ
αληηζεηζκηθφ έιεγρν πνπ είπε ν θ. Θνπβαξάο. Θέισ ιίγν λα μεθαζαξίζσ γηαηί
έηζη φπσο ηνπνζεηήζεθε ν θ. Θνπβαξάο επεηδή δελ είλαη κεραληθφο
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δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηα ζρνιεία. Αληηζεηζκηθφ
πξφβιεκα κε ηα ζρνιεία δελ ππάξρεη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Καο ην βεβαηψλεηε εζείο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρν βεβαηψλσ, λαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, λαη βεβαίσο, ην βεβαηψλσ. Απφ ηελ ΘΡΞ έρεη γίλεη
πξνζεηζκηθφο έιεγρνο ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία, εηδηθά ζε απηά πνπ είλαη πξηλ
ην ’85, γηαηί απηά ζεσξνχληαη φηη έρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Αλ
ζέιεηε θαη ηε γλψκε κνπ θαη ν πξνζεηζκηθφο έιεγρνο επηζηεκνληθά εκέλα δελ
κε θαιχπηεη. Αιιά ην ραξηί απηφ πνπ δηαβάζαηε είλαη έλα απαξάδεθην ραξηί
ηεο ΘΡΞ Α.Δ., πάξα πνιχ ζπγθερπκέλν πνπ κπεξδεχεη φρη κφλν εζάο,
κπέξδεςε θαη καο, δελ κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε ηη ελλννχλ, κπιέθνπλε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο καδί θαη έηζη πνιχ δηθαηνινγεκέλα κπέξδεςε θαη εζάο.
Θέισ λα πσ φηη ηα ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ ζηνλ ηειεπηαίν ζεηζκφ δελ έπαζαλ
θακία βιάβε ζε θέξνληα ζηνηρεία. Απηφ δείρλεη φηη ζπκπεξηθέξζεθαλ πάξα
πνιχ θαιά. ,ηη ηέινο πάλησλ πξνβιέςεηο θαη λα θάλνπλ θαη φ,ηη κνληέια θαη
λα αλαιχζνπλ νη κεραληθνί θαη νη επηζηήκνλεο ν ζεηζκφο δείρλεη ηελ
πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ.
Πηνλ ηειεπηαίν ζεηζκφ πνπ ήηαλε κηθξφο βέβαηα ηα ζρνιεία νχηε θαλ
αθνχκπεζε ν ζεηζκφο ηα θέξνληα ζηνηρεία. Αθνχκπεζε ηα ζηνηρεία ηα
δεπηεξεχνληα, ηα ζηνηρεία πιήξσζεο ηα νπνία επηζθεπάζηεθαλ. Πηνλ
πξνεγνχκελν ζεηζκφ ηνπ ’99 θάπνηα ζρνιεία είραλε βιάβεο ζηνλ θέξνληα
νξγαληζκφ, ην 8ν Γεκνηηθφ, ην 1ν Γεκνηηθφ ηα νπνία είραλ εληζρπζεί θαη απηφ
είρε κε άδεηα απφ ηελ πνιενδνκία. Άξα ινηπφλ απηά ηα ζρνιεία πνπ είραλ
εληζρπζεί ηφηε έρνπλε αλέβεη επίπεδν ηέινο πάλησλ αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο
θαη επεηδή γίλνληαη θαη δηάθνξα θαηά ηηο επεκβάζεηο δειαδή κία επέκβαζε
ζηελ πξάμε κπνξεί λα κελ γίλεη ηφζν θαιά απφ ηνλ εξγνιάβν επεηδή
ζπκπεξηθέξζεθαλ θαη ζε απηφ ην ζεηζκφ πάξα πνιχ θαιά, εγψ ζα δερηψ φηη
ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζεηζκηθνχ ειέγρνπ αιιά…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δγψ ζα δερηψ φηη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζεηζκηθνχ
ειέγρνπ φρη επεηδή έρνπλ πξφβιεκα αιιά επεηδή ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζε φια ηα
ζρνιεία νχησο ή άιισο. Βγάδσ ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο απφ απηφ θαη ζα ην
δηεθδηθήζνπκε. Θαη αλ έγηλε έλαο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο απφ ηελ ΘΡΞ πξηλ
θάπνηα ρξφληα εκείο ζα απαηηήζνπκε ζα γίλεη θαη άιινο πξνζεηζκηθφο έιεγρνο.
Ρψξα ν ΘΑΞΔΞΔ είλαη δειαδή δελ ζέισ λα κπσ ζε ηερληθά ζέκαηα, κπνξνχκε
αλ ζέιεηε λα ην ζπδεηήζνπκε, είλαη κηα ηζηνξία πάξα πνιχ κπεξδεκέλε,
πάλησο ζέισ λα μεθαζαξίζσ γηα λα κελ ππάξρνπλ θαη ζηνπο γνλείο
ακθηβνιίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, φηη δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή θάπνην ζρνιείν
πνπ είλαη κε ζσξαθηζκέλν αληηζεηζκηθά. Ξαίξλσ εγψ ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο
παξφηη δελ ηα έθηηαμα εγψ αιιά δελ έρνπκε θακία έλδεημε νχηε απφ ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζεηζκφ νχηε απφ θάπνην άιιν ιφγν πνπ λα δείρλεη φηη
έζησ θαη έλα ζρνιείν έρεη πξφβιεκα.
Ξξνζεηζκηθφο έιεγρνο επηπιένλ πξέπεη λα γίλεη, είλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο
λα γίλεη, δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν ε πνιηηεία ζε θακία ππνδνκή απηήο ηεο
ρψξαο. Νη γέθπξεο απηήο ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζην έιενο ηνπ Θενχ, δελ ηηο
έρεη ειέγμεη πνηέ θαλέλαο, ζηα ζρνιεία έρεη κπεη θαη θάπνηνο ηέινο πάλησλ
θνπηζά-ζηξαβά θαη ηα έρεη ειέγμεη. Γειαδή νη ππνδνκέο απηήο ηεο ρψξαο
βξίζθνληαη ζην έιενο ηνπ Θενχ θαη πξέπεη γη’ απηφ θάηη λα θάλνπκε. Θακία
γέθπξα ζηε ρψξα απηή δελ έρεη ειεγρζεί. Θακία. Ρψξα είδα θάπνηεο
επηθνηλσληαθέο θακπάληεο φηη θάηη μεθίλεζε, Διπίδσ λα ζπλερηζηεί. Άξα ινηπφλ
απηφ λα μεθαζαξίζνπκε ιίγν γηα ηα ζρνιεία γηα λα κελ έρνπκε θακία
ακθηβνιία ζηνπο γνλείο θαη θαλέλα θφβν θαη θακία ηέινο πάλησλ…
Έλα άιιν πνπ πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε είλαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ
ζρνιείσλ φπσο είπε θαη ε θα Σξνλνπνχινπ θνιιάεη ζε θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ
έρεη βάιεη ε πνιηηεία νη νπνίνη νη δήκνη αλαγθάδνληαη λα… δειαδή ζνπ ιέεη φηη
αλ δελ πηάζεηο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ην πνζφ πνπ δελ ην πηάλεηο πξέπεη
λα ην ρξεκαηνδνηήζεη ν Γήκνο. Θαη εθεί έρεη ζηακαηήζεη ε ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε θαη θαλέλαο Γήκνο δελ ηηο πξνρσξάεη. Άξα ινηπφλ είλαη έλα πεδίν
δηεθδίθεζεο λα κεησζεί ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα πηάζεη ε ελεξγεηαθή
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αλαβάζκηζε γηα λα μεκπινθάξνπλ φιεο νη ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο θαη λα
πξνρσξήζνπλ ζηα ζρνιεία.
Πε ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηαξαηζψλ θ. Θνπβαξά
εληάμεη, ζηε ζπδήηεζε είπα φηη πξέπεη θαη νη θαζαξίζηξηεο λα θαζαξίδνπλ φ,ηη
είλαη δπλαηφ θαη φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε. Γειαδή αλ ππάξρεη έλα δψκα πνπ
ππάξρεη κία πφξηα, έλα κπαιθφλη, ζα κπνξνχζαλ θαη νη θαζαξίζηξηεο λα
θαζαξίζνπλ έλα ινχθη γηαηί, γηα ην θαιφ φισλ. Αλ ην πάξνπκε ζεζκηθά δελ
έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο αιιά εγψ δελ ην είπα λα ην
πάξνπκε ζεζκηθά, είπα λα ην πάξνπκε αλζξψπηλα γηαηί πνιιά πξνβιήκαηα
κνλψζεσλ δελ είλαη ηφζν πξνβιήκαηα κνλψζεσλ φζν εάλ βνπιψζεη έλα ινχθη
θαη γίλεη πάλσ ιίκλε ε ηαξάηζα κπαίλεη κέζα ζην ζρνιείν θαη απηφ δεκηνπξγεί
θαη άιια πξνβιήκαηα θαη θάπνπ εθεί, εθεί πνπ έρνπκε κηα δεκηά 200€ γίλεηαη
2.000€.
Ζ ηαξάηζα π.ρ. δελ κπνξεί εχθνια λα θαζαξηζηεί απφ ηνπο… ε ηαξάηζα πνπ
δελ έρεη πξφζβαζε δελ κπνξεί εχθνια λα θαζαξηζηεί απφ ηνπο ππαιιήινπο
ηεο θαζαξηφηεηαο γηαηί αλ ρξεηάδεηαη λα αλέβνπλ κε έλα θαιαζνθφξν νη
άλζξσπνη δελ είλαη, δελ πιεξψλνληαη γη’ απηφ, δελ είλαη ελαεξίηεο, δελ έρνπλε
ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε, άξα εθεί πξέπεη λα βξνχκε κηα ιχζε ζαλ
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Ίζσο κηα αλ, γηαηί ε ζπδήηεζε πνπ έρσ εγψ κε ηελ
θαζαξηφηεηα θαη κε ηνλ θ. Πηαπξίδε είλαη φηη είλαη, ππάξρνπλ δειαδή θαη
ζεζκηθά ζέκαηα. Κπνξνχκε λα δνχκε κηα εξγνιαβία, κηα εξγνιαβία
ζπληήξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηαξάηζεο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ζαο βξσ εγψ ππάιιειν λα αλεβαίλεη πάλσ ελαεξίηεο λα
θαζαξίδεη ηηο ηαξάηζεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δληάμεη είλαη πξνο ζπδήηεζε, δελ…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ην θηηάμνπκε, ζα ην θηηάμνπκε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Καθάξη λα βξεζεί.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γε ζα δψζνπκε εξγνιαβία γη’ απηή ηε δνπιεηά.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Υξαία, καθάξη λα βξεζεί, εγψ ε πιεξνθφξεζε θα
Ρνθαηιίδνπ πνπ έρσ απφ ηε Γ/ληή Θαζαξηφηεηαο είλαη απηή. Γελ έρεη ιπζεί ην
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ζέκα, νχηε… έθαλα κία πξφηαζε, καθάξη λα κελ δψζνπκε εξγνιαβία, δελ
ππάξρνπλ ιεθηά. Ζ εξγνιαβία δελ μέξσ πψο ζα δνζεί.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Θαηά ην δνθνχλ δίλνληαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαηδαθέξε ζπλερίζηε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Δδψ

θαιέζακε

ηνπο

αλζξψπνπο

λα

ιχζνπκε

ηα

πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ. Έηζη; Αο αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο επζχλεο ηνπ…
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γηα ην πνχ δίλνληαη ηα ιεθηά θαη ην πψο ιχλνληαη ηα
πξνβιήκαηα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γηα ηηο δηαγξακκίζεηο γηα παξάδεηγκα πξνζπαζνχκε ρσξίο
θφζηνο κέρξη λα αλνίμεη ν πξνυπνινγηζκφο λα γίλνπλ θάπνηεο δηαγξακκίζεηο
δσξεάλ. Απηφ ηνλ θαηξφ είρακε έλα ζέκα κε ηηο πγξαζίεο, δελ είλαη ε
θαηάιιειε επνρή γηα λα θάλνπκε δηαγξακκίζεηο αιιά ζεσξψ φηη ιίγν πην
άκεζα απ’ φ,ηη καο επηηξέπεη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ εθεί ππάξρνπλ
δηαγξακκίζεηο θαη ζα γίλνπλ, ζε θάπνηα ζρνιεία πνπ ππάξρεη πξφβιεκα έληνλν
ή πνπ είλαη πην εχθνιε ε δηαγξάκκηζε ζα γίλεη θαη αξθεηά λσξίηεξα.
Ρν ζέκα ηεο ππξνπξνζηαζίαο θα Ρνθαηιίδε είλαη ζην ΦΗΙΝΓΖΚΝ, ην αθξηβέο
πνζφ δελ ην ζπκάκαη είλαη 70.000, είλαη γηα φια ηα ζρνιεία. Αλ ζέιεηε αχξην
ην πξσί λα ζαο ζηείισ email κε ηελ πξφηαζε γηα λα κελ ιέκε ηψξα λνχκεξα.
Γελ έρσ λνκίδσ μεράζεη θάηη πνπ αθνξά εζάο.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Πηε ζπλέρεηα ζα ζαο αλαθέξσ θάηη, έρνπκε ηα πξαθηηθά…
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, λαη ζα ζαο απαληήζσ ζηε ζπλέρεηα, φηαλ κνπ ην
αλαθέξεηε. Έρνπκε κηα ζπλάληεζε κε ην θπζηθφ αέξην ηελ επφκελε βδνκάδα
ην νπνίν καο αλέθεξε φηη ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν είρε απαζρνιήζεη ην Γήκν
Σατδαξίνπ γηα λα θάλεη θάπνηεο δσξεάλ ζπλδέζεηο έηζη ψζηε λα ζπλδεζνχλ ηα
ζρνιεία κε ηε δηαλνκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αιιά γηα θάπνην ιφγν ν Γήκνο
Σατδαξίνπ δελ αληαπνθξίζεθε.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Γελ είλαη έηζη αθξηβψο.
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ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, λαη εγψ ζαο είπα. Αθνχζηε ιίγν, εγψ ζαο είπα ηη κνπ
είπε ζα ζαο πσ θαη ην νλνκαηεπψλπκν. Θα απαληήζεηε, δελ έρσ…
Δγψ ζαο είπα ηη κνπ είπε ν αξκφδηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φηη ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν ηέινο πάλησο ην 2018 ν Γήκνο δελ αληαπνθξίζεθε, νπφηε
έρνπκε κεγάιν θελφ θαη ζα πξέπεη λα ζπλαληεζεί καδί καο θαη λα καο δψζεη
ηέινο πάλησλ απηά πνπ αλαινγνχλ. Ξξνθαλψο ηα ζέκαηα δελ ιχλνληαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, βέβαηα αλαδεηθλχνληαη γη’ απηφ θαη θάλακε απηή ηε
ζπδήηεζε θαη ζα ηελ μαλαθάλνπκε ηελ επφκελν ρξφλν θαη ζα είκαζηε ζε
ζπλερή ζπλεξγαζία κε φινπο γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα. Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπραξηζηψ

ηνλ

θ.

Θαξαηδαθέξε.

Θα

Σξνλνπνχινπ

λα

πξνζζέζεη.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Έλα ζέκα μέραζα γη’ απηφ ζέισ λα ελεκεξψζσ. Πην 1 ν
Γεκνηηθφ πνπ ππάξρεη ην ζέκα κε ην ζνχπεξ κάξθεη ηνλ Θξεηηθφ πξνηείλσ,
δελ μέξσ ηψξα αλ ζα ζειήζεηε θαη εζείο λα είλαη κηα απφθαζε Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ απφ ηηο 07:30 σο ηηο 08:30 λα κελ θάλνπλ θνξηνεθθφξησζε θαη
θάπνηα ψξα ην κεζεκέξη γηα λα κελ δεκηνπξγεί πξφβιεκα γηαηί δελ κπνξνχκε
λα απαγνξεχζνπκε θαη ην δξφκν. Αλ ζα κπνξέζνπκε λα ην πάξνπκε κηα
απφθαζε εκείο θαη λα ζέινπκε βέβαηα θαη νη…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λα ην απνθαζίζεη, πνηνο κπνξεί λα…
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Πηνλ Θξεηηθφ εθεί κπξνζηά. Δθείλε ηελ ψξα 07:30 κε
08:30 πνπ έξρνληαη ηα παηδηά θαη…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Δγψ είπα λα απαγνξεχεηαη λα θάλνπλ

θφξησζε-

εθθφξησζε εθείλε ηελ ψξα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Απηφ ηψξα πψο κπνξνχκε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηελ θα Σξνλνπνχινπ, ζαο επραξηζηψ. Θα
Θνληνγηάλλε έρεηε ην ιφγν.
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. ζνλ αθνξά γηα ηελ Α/ζκηα
Πρνιηθή Δπηηξνπή φλησο ππήξμε κία θαζπζηέξεζε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε,
πιένλ έρεη εμνκαιπλζεί φιν απηφ. Άξγεζε αξθεηά λα κπνξέζσ λα ιάβσ ηα
ρξήκαηα ζαλ Πρνιηθή Δπηηξνπή ψζηε λα ηα δηαζέζσ θαη ζηα ζρνιεία. Δίλαη
ελήκεξνη νη δηεπζπληέο. Πηελ αξρή ππήξμαλ αξθεηά πξνβιήκαηα ελλνείηαη
γηαηί ηα ζρνιεία είραλ μεθηλήζεη ήδε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηξέραλε θαη γηα
ηα θαζαξηζηηθά φπσο εηπψζεθε θαη γηα ραξηηθά. Ξαξάιιεια φκσο πιένλ
λνκίδσ έρνπκε κπεη ζε κία πνξεία πνπ έρνπλε ιπζεί. Έρνπλ ιπζεί…; πάξρεη
κία πνξεία ζπλελλφεζεο, θαηαλφεζεο, βνεζάλε πάξα πνιχ νη δηεπζπληέο θαη
ηελ θαηάζηαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ήδε έρνπκε θαλνλίζεη, έρνπλ
ελεκεξσζεί φηη ζα θάλνπκε ζπλάληεζε θαη ζα ηνπο δνζεί εγγξάθσο φια ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο γηα λα ηα έρνπλ νη ίδηνη. Ρν είρα πεη απφ
ηελ αξρή φηη ζέισ θαη εγψ δηαθάλεηα. Γελ ζέισ λα εηπσζεί πνηέ θάηη
αληίζεην. Νπφηε απφ εθεί θαη πέξα ν θαζέλαο λα έρεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη, ζα
γλσξίδεη αθξηβψο ηα ζηνηρεία πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζρνιείνπ.
Πε απηφ ην ζηάδην επεηδή ζα ππάξμνπλ αθφκα δπζθνιίεο ζηα νηθνλνκηθά καο,
ην γλσξίδεηε φινη φζνη έρνπκε κηιήζεη καδί κε πξντζηακέλνπο θαη δηεπζπληέο.
Πηφρνο είλαη φλησο πξαγκαηηθά λα δνζεί ε δφζε, λα δίλεηαη ε δφζε ζηνπο
δηεπζπληέο, λα είζαζηε εζείο νη νηθνλνκηθνί δηαρεηξηζηέο, νη ππφινγνη, αθξηβψο
λα δηαρεηξίδεζηε ηα ρξήκαηα πνπ μέξεηε ηα έμνδα, είλαη ινγηθφ, έηζη ζα
κπνξέζεηε λα έρεηε θαιχηεξε δηαρείξηζε φπσο θάλνπκε θαη ζην ζπίηη καο,
φηαλ γλσξίδεηε ηη έρεηε ζηελ ηζέπε ζαο γλσξίδεηε αθξηβψο θαη πφζα κπνξείηε
λα ραιάζεηε. Απηφ είλαη απφ ηε κεξηά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Παο είπα φηη ζα
γίλεη θαη ε ζπλάληεζε φπσο θαη κε ηνπο ζπιιφγνπο ζα ελεκεξσζνχλε. Κηζφ
ιεπηάθη παξαθαιψ. Θαη βέβαηα έρνπλε ιάβεη ην 40% ηεο γ΄ θαη δ΄ δφζεο θαη
θάπνηα ζρνιεία θαη είλαη θαη αξθεηά, κνπ δηαθεχγνπλ. Αθνινπζείηαη αθξηβψο ε
ίδηα πνξεία πνπ έθαλε θαη ε πξνεγνχκελε Πρνιηθή Δπηηξνπή πξνο ην παξφλ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν 40% δίλεηαη θαζαξά γηα ηηκνιφγηα, γηα πιεξσκέο πνπ
πξέπεη λα θάλνπλ. Ρν ππφινηπν 60% παξακέλεη ζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη
πιεξψλνληαη θπξίσο ηα πάγηα έμνδα.
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρα πάγηα πιεξψλνληαη απφ απηά πνπ δίλνπλε ζηνπο δηεπζπληέο
φρη απφ απηά πνπ θξαηάηε εζείο ην 60%.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γη’ απηφ ζαο είπα θαη ζα γίλεη θαη ζπλάληεζε γηαηί ζθνπεχσ
θάπνηα πξάγκαηα.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ρη ζπλάληεζε ιέεη;
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κε ηνπο δηεπζπληέο θ. Θενηνθά, επραξηζηψ.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Έρεηε πάξεη ην 100%.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Έρνπκε πάξεη ην 100%.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θαη έρεηε δψζεη 40%.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κάιηζηα.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Απηφ ζέισ λα αθνχζσ.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Απηφ είπα.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ρψξα ην πνπ είλαη ηα ιεθηά θαη αλ ππάξρεη…
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρν νπνίν γηλφηαλ θαη αθνινπζνχκε θαη εκείο ηελ ίδηα
πνξεία.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Γη’ απηφ ππάξρεη πξφβιεκα θπξία κνπ, απηφ είλαη ην πξφβιεκα.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γη’ απηφ είπα. Θ. Θενηνθά ην πξφβιεκα γλσξίδσ αθξηβψο
πνχ έγθεηηαη θαη ζα ελεκεξσζνχλ θαη νη δηεπζπληέο ζηε ζπλάληεζε, γη’ απηφ
είπα ζα έρνπλ ηα νηθνλνκηθά ησλ ζρνιείσλ ηνπο αθξηβψο.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Δίλαη ζέκα ελεκέξσζεο απηφ;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενηνθά κεηά ε δηεπθξίληζε, ζα ηηο θάλνπκε φιεο καδί.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δληάμεη έθαλε κία παξέκβαζε Ξξφεδξε.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θα ράλνπκε ρξφλν ηψξα … ππάξρεη θαηαλφεζε θ.ιπ.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ρψξα Κέκε κνπ δελ είλαη απηή ε ινγηθή.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ρη θαηαλφεζε;
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ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ δνπιεχνπλ έηζη νη δήκνη ηεο ρψξαο, ην γλσξίδνπκε φινη.
Απηή είλαη κία πνιηηηθή απφθαζε δηθή ζνπ θαη θαιά θάλεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε λα ηειεηψζεη θαη νη εξσηήζεηο κεηά.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξξνο ην παξφλ επεηδή άξγεζαλ λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ξξνο ην παξφλ είλαη πνιηηηθή. Δίλαη πνιηηηθή απφθαζε ην πξνο
ην παξφλ φηαλ εγψ είκαη αξκφδηα θαη είκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θνληνγηάλλε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ. Νη εξσηήζεηο ζα
γίλνπλε κεηά.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ππγλψκε αιιά ζαο είπα φηη απηφ επεηδή ζα αιιαρζεί.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γη’ απηφ ζα αιιαρζεί απηφ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θα αιιαρζεί απηφ αθξηβψο γηα λα παίξλνπλ νη δηεπζπληέο
φιε ηε δφζε ζηα ρέξηα ηνπο. Απηφ ηνπ είπα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Υξαία, ζπλερίδσ νπφηε. Λνκίδσ ε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ γηα
ηελ Α/ζκηα θπξίσο πνπ είρε…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
Θ. Θενθίιε κπνξείηε ιίγν λα ζηακαηήζεηε λα αθνχζεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε δελ ζα πεηάγεζηε. Γελ ζα πεηάγεζηε. ηηο εξσηήζεηο
κεηά.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Άζε ηε ζνβαξνθάλεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο λα είζηε ζνβαξνθαλήο. Θα Θνληνγηάλλε ζπλερίζηε.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γελ έρσ θάηη άιιν λνκίδσ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλε
θπξίσο γηα ηελ Α/ζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία. Απφ ηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ εξσηήζεηο;
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ξνην κε επηβαξχλεη θ. Θενθίιε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ηψξα κπνξείηε λα αλνίμεηε ην κηθξφθσλφ ζαο θαη λα
θάλεηε ηελ εξψηεζή ζαο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε κε φιν ην ζεβαζκφ, κία παξαηήξεζε. Έξρεηαη ε
Ξξφεδξνο εδψ θαη ιέεη κεηά απφ ηελ ρξήζηκε παξέκβαζε ηνπ ζπλαδέιθνπ
ηνπ θ. Θενηνθά έξρεηαη θαη ιέεη φηη έρνπκε κνηξάζεη ηα ζρνιεία ην 40% θαη
επιφγσο ξσηάκε εκείο ην ππφινηπν 60% πνπ είλαη. Καο αληαπαληά φηη ήηαλ
κία πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχζνπλ θαη νη πξνεγνχκελνη, ζα ηνπνζεηεζνχλ νη
πξνεγνχκελνη. Δδψ πέξα ην δήηεκα είλαη φηη πνιιά ζρνιεία, ιέλε νη ζρνιηθέο
επηηξνπέο Ξξφεδξε θαη ζην κεηαθέξσ κε εθηίκεζε φηη δελ έρνπλε ιεθηά λα
θαιχςνπλε βαζηθέο αλάγθεο, ζπάζηκν θιεηδαξηάο, ηδακηψλ θαη ηέηνηα
πξάγκαηα. Θαη εξρφκαζηε εκείο…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Σαξηί ηνπαιέηαο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Σαξηί ηνπαιέηαο, νηηδήπνηε άιιν, κηθξνέμνδν. Θαη εξρφκαζηε
εκείο θαη ηη ιέκε; ηη έρνπκε ιάβεη ην 100% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, έρνπκε
δψζεη ην 40% θαη ην 60% πνπ είλαη. Θαη ιέηε κία δηαβεβαίσζε κεηά ε νπνία
είλαη θαη νπζηαζηηθή φηη απηφ ζα εμνκαιπλζεί ζηελ πνξεία. Κα πψο ζα
εμνκαιπλζεί ζηελ πνξεία αθνχ ν Γήκαξρνο ζπκπεξηθέξεηαη κε αλαζθάιεηα
γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ σο επαίηεο δεκφζηνο θαη δελ ππάξρεη θακία
βεβαηφηεηα αλ ζα εμνκαιπλζεί. Απηφ κπνξεί λα ζπλερηζηεί. Άξα απηή ηε
ζηηγκή ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ηη αθξηβψο γίλεηαη.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Κήπσο έρνπλε πάεη αιινχ ηα ιεθηά;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κήπσο βξίζθνληαη θάπνπ αιινχ ηα ρξήκαηα; Ξείηε καο, απηφ
ξσηάκε σο παξάηαμε ην πην νπζηαζηηθφ θαη ην δεχηεξν είλαη πνπ ζπλεπάγεηαη,
απ’ φ,ηη αληηιακβάλνκαη εγψ πνιιά ζρνιεία δελ είλαη ηακεηαθνί ππεχζπλνη νη
ππφινγνη δηεπζπληέο γηα ηα έμνδα πνπ γίλνληαη, γίλνληαη κε θάπνην άιιν
ηξφπν. Γειαδή ζαο ελεκεξψλνπλ φηη έρνπλε απηή ηελ αλάγθε, ηελ θαιχπηεηε
εζείο θαη δελ παξεκβαίλεη πνηέ ν δηεπζπληήο; Άξα δελ έρνπλε ηακείν ζηα ρέξηα
ηνπο έζησ κηθξφ ηακείν; Απηφ είλαη ην νπζηαζηηθφ. Θαη απφ εθεί θαη πέξα

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

79

παξαθαιψ κε φιν ην ζεβαζκφ, φζν θαη λα θσλάδεηε Ξξφεδξε, είλαη ζνβαξά
απηά πνπ θαηαγξάθνληαη θαη ζηα πξαθηηθά. Λα ιέεη ε Ξξφεδξνο ηεο Πρνιηθήο
Δπηηξνπήο φηη έρνπκε ιάβεη ην 100% αιιά έρνπκε δηαζέζεη ην 40% θαη ην
ππφινηπν 60% πνπ είλαη; Έρεηε θαηαιάβεη ηη ελεκέξσζε γίλεηαη;
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ρα πξνεγνχκελα ρξφληα ήζαζηαλ εδψ κέζα πάιη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Αληί λα πξνζηαηεχζεηε ηελ πξφεδξν κε απηή ηελ ζηάζε ζαο,
πξνζσπηθή άπνςε, ηελ εθζέηεηε θαη εθζέηεηε θαη ην Γήκαξρν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζαο είπα ζα ξσηήζεηε κε ηε ζεηξά ζαο. κάιινλ δελ
θαηαιαβαίλεηε ειιεληθά. Απηά εγψ ζαο ην είπα, ζα ξσηήζεηε κε ηε ζεηξά ζαο,
δελ ζαο είπα λα κελ ξσηήζεηε, γηαηί έρεηε κηα θνβεξή ηθαλφηεηα λα ηα
αιιάδεηε, λα ηα κπεξδεχεηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε εγψ δελ είκαη δηθεγφξνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ είπα ζα ξσηήζεηε ζηε ζεηξά ζαο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ δελ είκαη δηθεγφξνο λα θάλσ ην καχξν-άζπξν. Δγψ είκαη
επηθεθαιήο κηαο παξάηαμεο θαη πξνζπαζψ λα ξσηήζσ. Αλ δελ δηαπηζηψλεηε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ θάλεηε φκσο, κπνξεί λα έρεηε ηαιέλην. ρη ξσηήζαηε ζα
ζαο απαληήζνπλε, ηειείσζε, ζηε ζεηξά ζαο απιά.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξέ κνπ αλ δελ δηαπηζηψλεηε απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ
Θενηνθά απηή ηελ είδεζε σο είδεζε βφκβα φηη έρνπκε ηα ιεθηά ην 100%
αιιά νη δηεπζπληέο παίξλνπλ ην 40%, ηφηε ηη λα ζαο πσ; Ξξέπεη λα δνχκε ζε
άιιε πφιε.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θ. Θενθίιε κάιινλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δνχζαηε ζε
άιιε πφιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε εξψηεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ εγψ ζέισ λα θαηαιάβσ αλ έρνπκε ην ίδην
πξφβιεκα ζηα δεκνηηθά θαη ζηα λεπηαγσγεία θαη ην ίδην πξφβιεκα ζηα
γπκλάζηα θαη ζηα ιχθεηα. Λαη δειαδή ζέισ λα πσ, έρσ κία αίζζεζε απφ ηηο
ηνπνζεηήζεηο φηη ζηα δεκνηηθά έρνπκε έλα πξφβιεκα κεγάιεο θαζπζηέξεζεο
φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ ρξεκάησλ άζρεηα απφ ηηο ηαθηηθέο, ελψ ζηα
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γπκλάζηα θαη ζηα ιχθεηα έρνπκε κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε. Απηφ αλ
ζπκβαίλεη, αλ ην θαηάιαβα εγψ θαιά ή ην θαηάιαβα ιάζνο, πξψηνλ απηφ. Θαη
δεχηεξνλ, γηα λα δηεπθξηλίζνπκε απηφ γηα ην νπνίν θαη άιινη ζπλάδειθνη
δηέθνςαλ. Θέισ λα θαηαιάβσ, αλ θαηάιαβα επεηδή παξαθνινπζψ θαη θάλσ
θαη γξαπηέο ζεκεηψζεηο ε θα Θνληνγηάλλε είπε απφ ην 100% ησλ ρξεκάησλ ην
60% έηζη θαη αιιηψο είλαη γηα πάγηεο ηηο αλάγθεο. Αθνινπζνχκε δειαδή ηε
δηαδηθαζία θσο, λεξφ, ηειέθσλν, πεηξέιαην, ην πιεξψλνπκε απφ ηνλ
θεληξηθφ ινγαξηαζκφ. Απηφ αλ θαηάιαβα ζεκαίλεη ην 60% θαη ην ππφινηπν
40% ην δίλνπκε ζηνπο ηέηνηνπο. Υξαία, φπνηνο έρεη αζρνιεζεί ιίγν
θαηαιαβαίλεη, αιιηψο δελ ην θαηαιαβαίλεη είλαη ινγηθφ, αλ δελ ην εμεγήζεηε
απηφ. Αλ δελ ην εμεγήζεηε απηφ. Γελ είλαη απηνλφεην πηζαλά ζε φπνηνλ δελ
έρεη αζρνιεζεί κε ηε ζρνιηθή επηηξνπή ή δελ έρεη θαινχο ζπκβνχινπο λα ηνπ
ην εμεγήζνπλ απηφ ζηελ πξνεηνηκαζία.
Ξάκε ινηπφλ ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο. ηη πξνηίζεηαη λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή
φζνλ αθνξά απηή ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζε ε δηνίθεζε Πειέθνπ θαη ε
πξνεγνχκελε, κάιινλ απηφ είλαη κηα κλεκνληαθή ππνρξέσζε πνπ έγηλε θαη
αθνινπζήζεθε απηή ε δηνίθεζε. Θα αιιάμεη απηφ ην πξάγκα; Πηελ νπζία
δειαδή ζα εθρσξήζεη ρσξίο αιιαγή λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηαηί απηφ ζέιεη
λνκνηερληθή βειηίσζε ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν θ.ιπ., δήηεκα πξνο
εξψηεζε, φπνηνο ζέιεη λα αζρνιεζεί. Ν Γήκνο ν δηθφο καο παίξλνληαο ππφςε
ηηο θαιέο πξαθηηθέο αλ ππάξρνπλ άιισλ δήκσλ, ζθνπεχεη λα ην αιιάμεη απηφ
ην πξάγκα; Γηφηη ζηελ νπζία εδψ ηη αθνχζηεθε; Αθνχζηεθε φηη νη θαζεγεηέο,
νη ελψζεηο γνλέσλ βάδνπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε θ.ιπ. γηαηί ηα ρξήκαηα δελ είλαη
κφλν φηη δελ θηάλνπλε, δελ θηάλνπλ θαη εγθαίξσο θαη φηη απηφ, απηφ είπε ν
Ξξφεδξνο ησλ δαζθάισλ αλ θαηάιαβα θαιά, κε άιιν δηαθνξεηηθφ ηξφπν ήηαλ
ελεκεξσκέλνο θαη ν ησλ θαζεγεηψλ, είπε αο πνχκε φηη ηα…. δειαδή ππάξρεη
κηα δπζθνιία ζην ρεηξηζκφ ησλ πξαγκάησλ. Δγψ δελ άθνπζα φηη ζε θάπνηα
ζρνιεία δίλνληαη πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα.
Δδψ δελ ην άθνπζα, γηαηί ην έρσ αθνχζεη, πξνεηνηκαδφκελνο γη’ απηή ηελ
δηαδηθαζία πνπ έρνπκε ζήκεξα θξφληηζα λα ξσηήζσ θαη εγψ απφ δαζθάινπο
θαη θαζεγεηέο λα δσ ηη γίλεηαη. πάξρεη θαη κία αίζζεζε φηη δελ δφζεθαλ θαη’
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αλαινγία. Απηή ηελ αλαινγία πνπ ηεξείηαη κε επιάβεηα θαη έρεη ζρέζε κε ηα
παηδηά παξ’ φηη νξηζκέλα ζρνιεία είλαη γεγνλφο παίξλνληαο ππφςε φιε απηή
ηελ ζπδήηεζε πεξί ελεξγεηαθήο αληζφηεηαο, γηα λα κηιήζνπκε ζσζηά. Έηζη; Αο
πνχκε λεπηαγσγεία πνπ είλαη παληαρφζελ ειεχζεξα θ.ιπ. έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο θαη απηφ θάλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε ζε νξηζκέλα θαη
επίζεο έλα δήηεκα πνπ θάπνηνο πξέπεη λα απαληήζεη ζην ηέινο, απφ φια απηά
πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο; Γειαδή ζα είλαη πξψηα ηα λήπηα; Έρεη λφεκα ή
φπνπ θάηζεη ε κπίιηα ελλνψ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ.
Δγψ δελ δεηάσ ληε θαη θαιά, κπνξεί θαη λα κελ είζηε έηνηκνη θαη λα
απαληήζεηε

ζήκεξα,

γηαηί

απηφ

ζέιεη

θαηεγνξηνπνίεζε

ελεξγεηαθή,

θαηεγνξηνπνίεζε, αλ δερζείηε ηα θξηηήξηα ηα δηθά κνπ θαη έλα ζρεδηαζκφ πνπ
ιέεη 1,2,3,4. Δγψ λνκίδσ, θαη ηειεηψλσ κε απηφ θάλσ εξψηεζε δειαδή
ηνπνζέηεζε. Δξψηεζε ξε παηδηά θάλσ, αθήζηε κε ιίγν. Δίλαη ζαθήο ε
εξψηεζε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ πεηάγεηαη ηνπιάρηζηνλ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ,ηη δελ θαηαιάβαηε εζείο ειπίδσ κπνξεί λα κελ
θαηαιάβαηε

απφ

ηελ

αληηπνιίηεπζε

ειπίδσ

λα

θαηαιάβαλε

απφ

ηε

ζπκπνιίηεπζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε νινθιεξψζηε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρειεηψλσ θαη ιέσ ινηπφλ. Δγψ ινηπφλ ξσηάσ ζα είλαη
πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη είλαη ζσζηφ απηφ πνπ δεηάσ εγψ πξψηα ηα
λεπηαγσγεία, κεηά ηα ζρνιεία θαη κεηά ηα ιχθεηα ή ππάξρεη άιινο ζρεδηαζκφο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Θέληξε εξψηεζε; Θάλαηε πξηλ κία εξψηεζε.
Έρεηε άιιε εξψηεζε;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξάλησο, ζπγλψκε θ. Θέληξε. Ρψξα παξαβηάδεηε ηε δηαδηθαζία.
ηαλ γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο δελ ζα θάλεη ν θαζέλαο εξψηεζε ζηνλ
πξνεγνχκελν πνπ κηιάεη. Αιίκνλν.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνηνο έθαλε ηνπνζέηεζε;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κα νη εξσηήζεηο ηψξα ππνθξχβνπλε ηνπνζέηεζε. Απηά πνπ είρε
πεη ήδε κέρξη ηψξα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο παξαθαιψ θ. Πειέθν. Θ. Θέληξε εξψηεζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξφεδξε κίιεζαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ θαη ν θ.
Θαξαηδαθέξεο ν εληεηαικέλνο απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε
δηαδηθαζία θαλνληθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη νη εξσηήζεηο ….
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κα δελ γίλνληαη εξσηήζεηο ζηηο ηνπνζεηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε έρεηε…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν θαηαιαβαίλεηο ηψξα ηη ζνπ ιέσ; Πηηο ηνπνζεηήζεηο δελ γίλνληαη
εξσηήζεηο.
Έλα ιεπηάθη. Κηζφ ιεπηφ γηαηί εδψ κε αθνξά θαη πξνζσπηθά. Αθνινπζήζακε
ηε δηαδηθαζία πνπ πξφηεηλε ν θ. Πειέθνο. Θαηά ζπλέπεηα ινηπφλ δελ είρακε ηε
δπλαηφηεηα λα ξσηήζνπκε αλ αθνινπζνχηαλ ε άιιε δηαδηθαζία δειαδή λα
ηνπνζεηεζεί πξψηα νη εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ, απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα ηηο
θάλακε εηζαγσγηθά. Ρνπνζεηήζεθαλ ηειεπηαίνη, αληηθεηκεληθά ινηπφλ έρνπκε
θάπνηεο εξσηήζεηο. Απηφ είλαη ζέκα. Γελ είλαη εξψηεζε ηνπνζέηεζε. Έρσ
άπνςε γη’ απηά ηα ζέκαηα. ηαλ ζα κηιήζσ ζα αθνχζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Ρνθαηιίδε εξψηεζε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ζ εξψηεζή κνπ είλαη ην εμήο. Δπεηδή δελ ρξεηάδεηαη νχηε λα
γίλεη θάπνηα λνκηθή έηζη δηφξζσζε πξνθεηκέλνπ λα απνδίδνληαη ηα ρξήκαηα
απεπζείαο ζηνπο δηεπζπληέο, φπσο κε ελεκέξσζε ηψξα πνπ ήηαλε δηεπζπληήο
θηφιαο ζε ζρνιηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Ξεξηζηεξίνπ ν αξρεγφο ηεο παξάηαμήο
καο ν θ. Θέληξεο, ζην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ
απνδίδνληαη φρη κφλν ζην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ, επεηδή θαη εγψ ζπλεξγάδνκαη κε
πάξα πνιινχο δήκνπο, δίλεηαη ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ ζηνπο δηεπζπληέο
ησλ ζρνιείσλ θαη πιεξψλνπλε κε απηφ ην θαζεκεξηλά ηνπο έμνδα, ην
πεηξέιαην ηνπο, θαλνλίδνπλε λα έρνπλε θαη ηνπο πεξηζζεχνπλε θαη ρξήκαηα
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θαη κάιηζηα πάξα-πάξα πνιινί δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλε θαη απφζεκα
γηα λα κπνξνχλε λα δηαρεηξίδνληαη θαη έθηαθηα γεγνλφηα. Άξα ζέισ λα πσ ε
ηνπνζέηεζε φηη ην 60% ην νπνίν έρεηε παξαθξαηήζεη αθνξά ηελ θάιπςε ησλ
αλειαζηηθψλ δαπαλψλ πνπ είλαη ην πεηξέιαην θαη ην ηειέθσλν, λνκίδσ φηη
είλαη ιίγν…..
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: ρη ε ΓΔΖ νχησο ή άιισο ζε φια ηα δεκφζηα θηίξηα δελ
κπαίλεη ζε απηφ ην θνκκάηη θαη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο πιεξσλφηαλε απφ
ην Γήκν θαη γηλφηαλε νχησο ή άιισο ζπκςεθηζκφο. Πε θακία πεξίπησζε δελ
ην βάδνπκε γηαηί νχησο ή άιισο ηα ρξήκαηα ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ είλαη
πάξα πνιχ ιίγα. Άξα ινηπφλ κφλν ην ηειέθσλν θαη κφλν ην πεηξέιαην
απνθιείεηαη λα αληηζηνηρεί ζην 60% ην νπνίν καο ιέηε. Θαη δελ κπνξνχκε λα
έρνπκε έλαλ φκνξν δήκν καο φπνπ φια ηα ζρνιεία δνπιεχνπλε πξφηππα θαη
εδψ πέξα λα κελ κπνξνχκε λα βξνχκε ιχζε.
Θαη επίζεο κε φιν ην ζεβαζκφ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ιέκε ζαλ επηρείξεκα νη
πξνεγνχκελνη θάλαλε απηφ. Ν θαζέλαο καο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο
ηνπ. Απηφ πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε φινη καο. Απηφ ζέισ λα πσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Εεβφιε, θα Θνληνγηάλλε, θα Σξνλνπνχινπ λα
απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ έρνπλε γίλεη. Θα Σξνλνπνχινπ. Δπεηδή
έθαλε πξψηα θάπνηεο εξσηήζεηο ε θα Ρνθαηιίδε.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ:

ζνλ

αθνξά

γηα

ηα

ΑκεΑ,

ηηο

ξάκπεο θαη

ηελ

ππξνπξνζηαζία ήηαλε ε αίηεζε πνπ είρακε θάλεη γηα ην ΦΗΙΝΓΖΚΝ πνπ έδηλε
500€ αλ ζπκάκαη θαιά ζε θάζε ξάκπα, 1.500€ ζηηο ηνπαιέηεο ΑκεΑ θαη
ελάκηζε ή δχν δελ ζπκάκαη θαιά γηα ηελ ππξαζθάιεηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πάξρεη θαη κηα απφθαζε ζρεηηθή.
ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ: Δίλαη κηα απφθαζε ζρεηηθή πνπ ηελ έρνπκε ππνγξάςεη θαη
ήηαλ νκφθσλε θηφιαο ε απφθαζε πνπ πήξακε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Εεβφιε. Έζεζε έλα εξψηεκα ν θ. Θέληξεο ζηνλ θ. Εεβφιε θαη
ν θ. Θενθίιεο. Θ. Εεβφιε έρεηε ην ιφγν.
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ΕΔΒΝΙΖΠ: Ινηπφλ θνηηάμηε λα δείηε γηα λα κελ αθήλνπκε πξάγκαηα ζηνλ
αέξα, γηαηί εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε επαίζζεηα ζέκαηα φπσο ηα ζρνιεία
θαη

νη

ρξεκαηνδνηήζεηο

δεκηνπξγνχληαη

άζρεκεο

εληππψζεηο.

Γελ

παξαθξαηείηαη θαλέλα πνζνζηφ απφ ηα ρξήκαηα πνπ πξέπεη λα πάλε ζηα
ζρνιεία. Ρα ρξήκαηα κνηξάδνληαη ζηα ζρνιεία κε βάζε ηεο δχλακεο ησλ
ζρνιείσλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπο αιιά είλαη θπζηθφ φηη φια ηα ιεθηά απηά δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο. Έλα κέξνο πάεη γηα λα
πιεξψζνπλε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη έλα κέξνο πάεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά
ηνπο έμνδα πνπ λνκίδσ φηη είλαη ην πην ινγηθφ. Έηζη; Γελ ππάξρεη θίλδπλνο,
φια ηα ζρνιεία έρνπλε ραξηηά πγείαο θαη φια απηά ηα ππεξεπαίζζεηα πνπ ιέηε
αιιά εγψ ζαο θαιψ πξαγκαηηθά λα ήζαζηαλ θαη ππεξεπαίζζεηνη φηαλ είραηε
ππφ ηελ επζχλε ζαο ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, γηαηί απηή ηε ζηηγκή θαη ε Α/ζκηα
θαη ε Β/ζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή έρεη έλα βαξχ θνξηίν ην νπνίν θνξηίν ζσζηά ε
πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή θάπνηα ρξέε πνπ παξέιαβε λα ξχζκηζε θαη εκείο
ηψξα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη απηέο ηηο ξπζκίζεηο λα
ζπλερίζνπκε λα ηηο πιεξψλνπκε. Έηζη;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΕΔΒΝΙΖΠ: Ξφηε ηηο θαηαγγείιακε;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΕΔΒΝΙΖΠ: Ξφηε ηηο θαηαγγείιακε; Θνηηάμηε λα δείηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρνπλ φιεο νη ζρνιηθέο επηηξνπέο νη δηεπζπληέο ηακείν; Έλα.
Γεχηεξνλ..
ΕΔΒΝΙΖΠ: Έρνπλε. Έρνπλε ηακείν αλάινγα κε ηε δηαρείξηζε πνπ θάλαλε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ια ηα ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ έρνπλε πεηξέιαην; ια;
ΕΔΒΝΙΖΠ: ια ηα ζρνιεία ηνπ Σατδαξίνπ έρνπλε πεηξέιαην. Θαη ζαο
παξαθαιψ ζε απηά ηα ζέκαηα λα είζηε πνιχ πξνζεθηηθφο. Κπνξείηε λα
θάλεηε…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θ. Εεβφιε είζαη λένο ζπλάδειθνο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Εεβφιε εξεκήζηε, εξεκήζηε ζαο παξαθαιψ.
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ΕΔΒΝΙΖΠ: Δληάμεη; Παο παξαθαιψ ζπλάδειθε, λα είζηε πξνζεθηηθφο.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Λα κε ξσηάκε; Λα κε ξσηάκε θ. Εεβφιε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αιεμφπνπιε δελ έρεηε ην ιφγν.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Λα κε ξσηάκε δειαδή;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Εεβφιε έρεηε ην ιφγν.
ΕΔΒΝΙΖΠ: Απηά είρα λα πσ εγψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θνληνγηάλλε έρεηε θάηη λα πξνζζέζεηε;
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Κε θάιπςε ν Ξξφεδξνο ηεο Β/ζκηαο…

ζαο αλέιπζα

αθξηβψο γηα πνην ιφγν είλαη ην 60% θαη 40% επεηδή άξγεζε πάξα πνιχ ε
ρξεκαηνδφηεζε, είραλ δεκηνπξγεζεί απφ πξηλ θάπνηεο νθεηιέο ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ γηαηί θαηαιαβαίλεηε φηη παξ’ φιν πνπ ππάξρεη
θαλνληζκφο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ζπκβαίλνπλ θαη δηάθνξεο δεκηέο κέζα
ζηα ζρνιεία πνπ ε ζρνιηθή επηηξνπή πξέπεη λα ηα βνεζήζεη. Νπφηε ιφγσ ησλ
νθεηιψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα
λα εμνκαιπλζνχλ ιίγν θαη νη ξπζκίζεηο πνπ ππήξραλ, είηε νη ξπζκίζεηο πνπ
γίλαλε ιφγσ θάπνησλ νθεηιψλ, γηα θάπνην δηάζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί
απηφ φπσο θαη πάληνηε ήκαζηαλ δίπια ζηα ζρνιεία φηη νπνηαδήπνηε αλάγθε
ζα ηελ θαιχςνπκε εκείο νη ίδηνη θέξλνληαο ην ηηκνιφγην, γηα έλα κηθξφ
δηάζηεκα ζα είλαη απηφ. Γελ είπα φηη αθνινπζνχκε ηα ησλ πξνεγνχκελσλ
απιά απηφ είρε απνθαζηζηεί θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ είζαζηε θαη εζείο
κέζα κέινο, φηη ζα ππάξρεη… ην 40% ην έρνπκε πεξάζεη απφ Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: …ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… Αλ είπακε 40% θαη 60% ηφηε
παξαθαιψ, αλ είπαηε εζείο 40% θαη 60% ζηε ζρνιηθή επηηξνπή πξαγκαηηθά
ζα δεηήζσ λα ππάξρεη ε απνκαγλεηνθψλεζε. Ρν ιέσ ξεηά απφ εδψ θαη ζην
εμήο, γηαηί απηφ ην ακθηζβεηψ. Θα δεηήζσ απνκαγλεηνθψλεζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θνληνγηάλλε νινθιεξψζηε.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Υξαία, λα δεηήζεηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δλλνείηαη, ην ιέσ.
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ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαη βέβαηα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Γελ ζα ππάξρεη ζπκβνχιην ρσξίο λα ππάξρεη καγλεηνθσλάθη.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαλέλα πξφβιεκα.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δμαηξεηηθά.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θαλέλα πξφβιεκα ζε απηφ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θνληνγηάλλε νινθιεξψζαηε;
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θ. Πειέθν έρεηε ην ιφγν.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Ππγλψκε λα πξνζζέζσ θάηη. Δλ αληηζέζεη κε ηε Β/ζκηα, ε
Α/ζκηα γλσξίδεηε πάλσ-θάησ νη δφζεηο είλαη παξφκνηεο ζηηο δχν ζρνιηθέο
επηηξνπέο. Βέβαηα ε Α/ζκηα έρεη πεξηζζφηεξα ζρνιεία θαη άιιεο ειηθίεο παηδηψλ
κε δηαθνξεηηθέο ελλνείηαη αλάγθεο. Νπφηε ιφγσ απηνχ ππήξμαλε θαη θάπνηεο
νθεηιέο πνπ είραλε δεκηνπξγεζεί θαη … φια απηά.
Απφ πνηνλ θπξία κνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη νθεηιέο.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νη νθεηιέο έξρνληαη είηε απφ θαζπζηέξεζε.
Απφ πνηνλ νη νθεηιέο πείηε κνπ. Ρηο βξήθαηε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… φηαλ ήκνπλα ζηε δηνίθεζε ηνπ θ. Καξαβέιηα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Θνληνγηάλλε… Θα απαληήζεηε κε ζηνηρεία εληφο ησλ
επνκέλσο εκεξψλ, εληάμεη.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Θα δψζσ ζηνηρεία αιιά εθηφο απφ απηφ είλαη νη νθεηιέο
πνπ ιφγσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ θαζπζηεξνχζαλ δεκηνπξγνχληαλ αθνχ
δελ ππήξραλ ρξήκαηα λα πιεξσζνχλ. Απφ ηελ πξνεγνχκελε ελλνείηαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Πε πνην ζρνιείν θπξία κνπ γίλεηαη απηφ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα
ζηελ Διιάδα… ζε πνηνπο κηιάηε; Πε κηιάηε ζε κέλα, ζε κέλα πνπ είκαη 15
ρξφληα Γ/ληήο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ξψο δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ζε έλα ζρνιείν.
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Ξείηε καο ηνλ ηξφπν, λα ην θαηαιάβσ. Δάλ ν δηεπζπληήο δελ δηαηάμεη λα
πιεξσζεί έλα ηηκνιφγην εθηφο αλ θάλεη θνπκάλην ν Γήκνο. Ν Γ/ληήο δηαηάδεη
θαη ιέεη εγψ θχξηε έρσ βάιεη 1.000 ιίηξα πεηξέιαην…. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…
θάζε κήλα ηα ηηκνιφγηα, βάδσ 2.000 ιίηξα πεηξέιαην, ν Γήκνο ην κφλν πνπ
θάλεη είλαη λα ππνδείμεη ζηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ απφ πνπ ζα …. κε ηα
ιηγφηεξα ρξήκαηα θαη απηφ ην ηηκνιφγην ην επηδνηεί. Έρεη δηθαίσκα ν θάζε
έλαο δηεπζπληήο λα θάλεη ρξέε ζηα ζρνιεία; Ρν μέξεηε απηφ θπξία κνπ;
Γελ είπα φηη δεκηνπξγήζαλε νη δηεπζπληέο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ιέηε έρνπλε θάπνηα πνπ ρξσζηάλε.
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Νθεηιέο, νθεηιέο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Υξαία, ζα θέξσ ηα ζηνηρεία, γη’ απηφ είπα θαη ζα γίλεη θαη
ζπλάληεζε λα δνζεί ζην θάζε ζρνιείν αθξηβψο ηα νηθνλνκηθά ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε εξεκήζηε ιίγν, εξεκήζηε, εληάμεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ:

…

κέρξη

31/12

έπξεπε

λα

θάλεηε

100%

εθρψξεζε

ζπγθεθξηκέλεο επηρνξήγεζεο θαη δελ ην θάλαηε. Γηα πνην ιφγν δελ ην θάλαηε
ζην 100%. Γελ έγηλε…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γηα λα είκαη θαη εηιηθξηλήο…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν έρεηε ην ιφγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ κεηά απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ Σατδαξίνπ ήξζαλ ζήκεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηφζνη
πνιινί ζχιινγνη γνλέσλ, πξαγκαηηθά είλαη έηζη ζπγθηλεηηθφ απηφ, ήξζαλ
επίζεο δηεπζπληέο δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ, δάζθαινη, θαζεγεηέο θαη βέβαηα θαη
πνιιά παηδηά, θάπνηα παξακέλνπλ αθφκα εδψ, καζεηέο δειαδή θαη απηφ
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δείρλεη λνκίδσ θαη ην επίπεδν σξηκφηεηαο ην νπνίν έρνπλ νη καζεηέο θαη
πξέπεη λα ζαο πσ γηαηί έρνπλ εηπσζεί πάξα πνιιά γηα ηνπο καζεηέο, ηηο
θηλεηνπνηήζεηο ηνπο, ην πψο δξνπλ ηέινο πάλησλ. Έρνπκε πνιχ θαιά παηδηά
αξθεί εκείο λα πηζηέςνπκε, λα ηα εκπηζηεπηνχκε θαη βέβαηα λα ηα βνεζήζνπκε
ζηνλ αγψλα πνπ θάλνπλ γηα θαιχηεξε κφξθσζε.
Θαη επεηδή έρσ δηάθνξεο απνθάζεηο καζεηψλ κε ηα αηηήκαηα ηα νπνία
βάδνπλε είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη ζίγνπλ ηελ νπζία αθξηβψο ηεο εθπαίδεπζεο.
Θίγνπλ ηελ νπζία γηα ην ηη ζρνιείν ζέινπκε. Αλ ζέινπκε δειαδή έλα ζρνιείν
πνπ ζα εμππεξεηεί ηα ιατθά ζηξψκαηα, έλα ζρνιείν πνπ ζα κνξθψλεη
νπζηαζηηθά πνπ ζα δίλεη πξννπηηθή, ζα δίλεη εθφδηα ή αλ ζέινπκε έλα ζρνιείν
ην νπνίν ζα βγάδεη, αλ ζπκάζηε παιηφηεξα θάπνηεο ηαηλίεο ηνπ Ρζάξιη Ρζάπιηλ
καζεηέο νη νπνίνη ζα είλαη γξαλάδηα ζε έλα ζχζηεκα πνπ ζα ηνπο ζέιεη
ππνδνπισκέλνπο θπξηνιεθηηθά θαη ζηε ζθέςε θαη ζηε δνπιεηά, λα βνιεχνληαη
κε 300€ θαη 400€ θαη βέβαηα φζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη φπνηεο νηθνγέλεηεο
λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, ζην εμσηεξηθφ θαη λα
εμηζψλνληαη κεηά ηα πηπρία ησλ καζεηψλ πνπ έδσζαλ πξαγκαηηθά ηνλ αγψλα
κε απηνχο νη νπνίνη εμαγνξάδνπλ ηελ κφξθσζε θαη νη νπνίνη ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ζαλ γξαλάδηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξίδεη
αθξηβψο απηφ ην θξάηνο.
Δηπψζεθαλ πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη πξαγκαηηθά εγψ ζπκθσλψ κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο απφ εδψ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. Δίλαη
πξνβιήκαηα

βέβαηα

δηαρξνληθά,

ιχλνληαη

πνιιά,

δεκηνπξγνχληαη

λέα

πξνβιήκαηα, έρνπκε ζρνιεία ηα νπνία γεξλάλε, έρνπκε λέεο αλάγθεο πηα
δειαδή πξέπεη ην ζρνιείν λα μεθχγεη απφ απηφ ην γθξίδν, απηφ ην απάλζξσπν
πξφζσπν πνπ είρε παιηφηεξα γηα πνιιά ρξφληα θαη λα πάξεη κηα άιιε κνξθή
πνπ λα είλαη ειθπζηηθή γηα ηα παηδηά, γηα φινπο δειαδή, λα έρεη κέζα δξάζεηο
αιιά βαζηθφ είλαη λα δνχκε θαη ην δήηεκα ηεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ, ην ηη
πεξλάεη δειαδή κέζα απφ ην ζρνιείν πνπ ζήκεξα κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα
ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ αιιά αλ απηφ δελ ην ζπλδέζνπκε θαη κε ηα
δεηήκαηα πνπ πνιχ ζσζηά έβαιε θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Έλσζεο Γνλέσλ, ηφηε
δελ θάλνπκε ηίπνηα. Θα βιέπνπκε κφλν δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα
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ληνπβάξηα θαη δελ ζα βιέπνπκε ηη αθξηβψο γίλεηαη εθεί κέζα, ηη αθξηβψο
γίλεηαη εθεί πίζσ γηαηί φζν θαη λα κπνγηαηίζεηο ή λα θάλεηο θαιφ έλα θηίξην ην
ζέκα είλαη κέζα ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη κέζα, νη δάζθαινη, νη θαζεγεηέο, ηη
αθξηβψο ζπκβαίλεη εθεί;
Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα ζρεηηθά κε ηελ… κεηά ζα πσ βέβαηα θαη γηα ηηο
ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη γηα ην πψο θηάζακε εδψ ή κάιινλ λα ην πσ ηψξα.
Ξαιηφηεξα ππήξραλ ζρνιηθέο επηηξνπέο ζε θάζε ζρνιείν, ζρνιηθέο επηηξνπέο
θαη ππήξραλ λνκηθά πξφζσπα ζε θάζε ζρνιείν φπνπ δηαρεηξίδνληαλ θαη ηα
ρξήκαηα θαη ππήξρε θαη κηα ακεζφηεηα αλ ζέιεηε ζπλνιηθά ζηελ ιεηηνπξγία
θαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ, ησλ καζεηψλ φπνπ ππήξραλ 15κειή,
εθπξνζψπσλ ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ζρνιηθή κνλάδαο.
Τεθίζηεθε ινηπφλ έλαο λφκνο, γηαηί πξέπεη λα ξίρλνπκε θαη ηηο επζχλεο φπνπ
θαηήξγεζε ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο αλά ζρνιείν θαη έθηηαμε ζρνιηθέο επηηξνπέο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο. Απηφ ηη ζεκαίλεη; ηη ράλεηαη ε ακεζφηεηα πνπ έπξεπε
λα ππάξρεη. Ρψξα πηα δελ μέξεη θαλέλαο θαη ζε θάζε ζρνιείν ηη γίλεηαη ζηε
ζρνιηθή επηηξνπή ηεο Α/ζκηαο γηα παξάδεηγκα ή ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
απφ εθεί μεθηλάλε αιπζηδσηά κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαη αθνχ έρνπκε
θηάζεη θαη ζην ζεκείν κέζσ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ ζηνπο δήκνπο, έλα άιιν κεγάιν
θεθάιαην πνπ ζε παιηφηεξα δεκνηηθά ζπκβνχιηα πνπ δελ ήζαζηαλ νη
πεξηζζφηεξνη απφ εδψ, φηαλ ζπδεηηφηαλ ην ζέκα εκείο ιέγακε ηφηε φηη φρη,
δηαθσλνχκε κε ηε κεηαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ
ζηνπο δήκνπο, γηαηί ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή πνπ ηα ιεθηά πνπ ζα δίλνληαη δελ
ζα θηάλνπλε γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλε γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηα ζρνιεία ή ησλ αλαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη
θαζεκεξηλά θαη ηφηε ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη βέβαηα θαη ε
ΘΔΓΔ ζπκθψλεζαλ θαη είπαλε λαη λα έξζεη ε αξκνδηφηεηα θαη βέβαηα ήξζε ε
αξκνδηφηεηα αιιά ηα ιεθηά είλαη ιίγα.
Θαη ελψ ππήξρε ν ΝΠΘ ν νπνίνο έπξεπε λα ιχλεη απηά ηα δεηήκαηα θαη κε
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη θαη κε ηερληθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν είρε ν
ΝΠΘ θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ έπξεπε λα παξεκβαίλεη ζηα
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ζρνιεία θαη φρη λα ςάρλνπκε έλα θίιν πνπ ζα κπνξεί λα αλέβεη ζηελ ηαξάηζα
ηνπ ζρνιείνπ γηα λα μεβνπιψλεη ην ινχθη ή γηα λα βξνχκε έλα θίιν αο πνχκε
γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ μέξεηε πνιχ θαιά θαη εζείο
απηή ηε ζηηγκή ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ καο θαη ε απηεπηζηαζία ηη
πξνζσπηθφ έρεη. Γελ έρνπκε απηή ηε ζηηγκή γηα παξάδεηγκα θαλέλα
αξρηηέθηνλα ζην ζρνιείν, έρνκε έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ κφλν, έρνπκε
ειάρηζηνπο ζηελ απηεπηζηαζία, δελ έρνπκε μπινπξγφ θαη άιιεο εηδηθφηεηεο θαη
θάλακε αγψλα νιφθιεξν λα πάξνπκε κε 8κελα θ.ιπ. κέζσ ηνπ ΝΑΔΓ γηα λα
ιχλνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα. Αιιά ηφηε ε πιεηνςεθία θαη φζνη αλήθνπλε ζε
θφκκαηα πνπ ςεθίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο ζηήξηδαλ απηφ ην πξάγκα. Πηήξηδαλ
θαη κελ θάλεηε ηηο αζψεο πεξηζηεξέο φινη φηη κε κηιάηε πνιηηηθά εδψ κέζα,
γηαηί δπζηπρψο θάπνηνη ζηεξίδνπλ απηέο ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη ζε βάξνο ησλ
παηδηψλ, ησλ καζεηψλ, ησλ γνληψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο
θ.ιπ.
Γηαηί απηή ηε ζηηγκή ε ΘΔΓΔ ζην ζπλέδξην ηεο θαη πξέπεη λα ην γλσξίδεηε
απηφ εδψ, έρεη δεηήζεη θαη δπζηπρψο ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη δήκαξρνη λα
πεξάζεη ε Α/ζκηα πγεία ζηνπο δήκνπο θαη λα πεξάζνπλ θαη ηα λεπηαγσγεία
ζηνπο δήκνπο. Ρη έγηλε ινηπφλ; Ξέξαζαλ νη παηδηθνί ζηαζκνί ζηνπο δήκνπο θαη
μαθληθά απφ εθεί πνπ δελ πιήξσλε θαλέλαο γνληφο θαη παίξλαλ θαη φια ηα
παηδηά νη παηδηθνί ζηαζκνί άξρηζαλ νη πεξηθνπέο, λα θιείλνπλ παηδηθνί ζηαζκνί
γηαηί δελ κπνξνχζαλ νη δήκνη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα επηβάιινληαη ηξνθεία.
Θαη λα πιεξψλεη ν θάζε γνληφο αβάζηαρην πνζφ, 100€ θαη 200€ ην κήλα γηα
λα πάεη ην παηδάθη ηνπ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Πθεθηείηε ηη ζα γίλεη αχξην κε ηα
λεπηαγσγεία. Ή λα κελ έρεη κφληκν πξνζσπηθφ. Γηαηί παιηφηεξα νη παηδηθνί
ζηαζκνί είραλε κφληκν πξνζσπηθφ κε ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Θαη εδψ λα
ζεθψλνπλ ηα ρεξηά πνιινί δήκνη θαη λα ιέλε φηη δελ έρνπκε πξνζσπηθφ, ηη λα
θάλνπκε; Θαη λα πεγαίλεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζε παηδηθφ ζηαζκφ ζε 25 παηδηά ή
λα έρνπκε έηζη ηηο εηθφλεο δπζηπρψο απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πάξα πνιινί
θαη εκείο επηπρψο πνπ ην ιχζακε γηαηί πξνρσξήζακε ζηε κνληκνπνίεζε φισλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε
ηελ νπνία θπξηνιεθηηθά έηζη ηελ θπλεγήζακε απφ ηελ αξρή θαη δηθαηψζακε
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απηφ ηνλ εξγαδνκέλσλ γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ Α/ζκηα
εθπαίδεπζε.
Γηα ηα ρξήκαηα ηα νπνία δίλνληαη ζαο είπα φηη είλαη ειάρηζηα θαη εδψ
ππάξρνπλε θαη πξνζπαζνχλε θάπνηνη πξαγκαηηθά λα δηαρεηξηζηνχλ ηε κηδέξηα.
Δκείο ζαλ Γεκνηηθή Αξρή φηαλ αλαιάβακε ην Γήκν δελ δίλνληαλ θαλέλα
θνλδχιη ζηνπο… πξάγκαηη εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο θαη έθαλε ηελ απηνθξηηηθή
ηνπ ν Γηάλλεο ν Θέληξεο φηη δελ δίλνληαλ θαλέλα πνζνζηφ ζηνπο δηεπζπληέο.
Δκείο πήξακε απφθαζε δίλεηαη ην 50% ζηνπο δηεπζπληέο γηα λα ιχλνληαη ηα
άκεζα πξνβιήκαηα γηα λα αλαιψζηκα δειαδή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ην
ππφινηπν 50% βέβαηα δίλνληαλ, θαη εδψ ππάξρνπλε δηεπζπληέο αθφκα φζνη
έρνπλ παξακείλεη θαη κπνξνχλ λα βεβαηψζνπλ αλ ππήξρε έζησ θαη έλα
πξφβιεκα ζηελ δηάξθεηα φιεο ηεο ρξνληάο ην λα κελ έρεη ραξηί μέξσ εγψ ή λα
κελ δίλνπκε ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα ιχλνληαη ηα θαζεκεξηλά
πξνβιήκαηα.
πάξρεη βέβαηα θαη έλα άιιν ζέκα ην νπνίν εηπψζεθε έηζη θάπσο επηθαλεηαθά
φηη δίλεηαη έλα πνζφ αιιά έρνπκε ζρνιεία ηα νπνία είλαη δηαθφξσλ
ηαρπηήησλ. Πρνιεία ηα νπνία έρνπλε κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, πεξηζζφηεξεο
αλάγθεο ζηελ Α/ζκηα ή ζηε Β/ζκηα θαη εθεί ζα πξέπεη λα θάλεηο θαη κία
ηεξάξρεζε γηα ην ηη πξνβιήκαηα ζα ιχζεηο. Έλα ζέκα επίζεο πνπ είλαη πάξα
πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη εκείο πνηέ δελ βάιακε ηνπο γνλείο λα βάινπκε ην
ρέξη ζηελ ηζέπε λα ηνπο πνχκε δειαδή μέξεηε θάηη, ππάξρεη απηφ ην
πξφβιεκα ζην ζρνιείν ζχιινγε γνλέσλ κάδεςε ιεθηά γηα λα ιχζεηο ην
πξφβιεκα. Γελ ζέιακε απηφ ην πξάγκα. πσο επίζεο δελ ζέιακε γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ αθνχ έηζη είλαη
απφ ην λφκν λα παίξλνπκε ρξήκαηα απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Γηαηί
δπζηπρψο απηφ γίλνληαλ θαηά θφξνλ θαη απ’ φ,ηη πξνβιέπσ ηψξα θαη κε ηε
ινγηθή ηελ νπνία πάηε κε ην 40%-60% πηζαλφλ λα ζέιεηε θαη εζείο λα ην
θάλεηε. Γειαδή λα δίλεηε ιεθηά ηα νπνία πξέπεη λα ηα θάλεη ν Γήκνο θαη λα
δίλεηε απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα λα γίλνληαη νη ζπληεξήζεηο ησλ
ζρνιείσλ ελψ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ.
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Λα πσ δπν-ηξία πξάγκαηα αθφκε γηα ηνλ πξνζεηζκηθφ έιεγρν. Δγψ πηζηεχσ
φηη δελ πξέπεη λα μεπεξλάκε κε ηφζε επθνιία απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα,
πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ καο θαη λα ιέκε φηη
εγψ επεηδή είκαη πνιηηηθφο κεραληθφο βεβαηψλσ φηη δελ ζα έρνπκε
πξνβιήκαηα ηα ζρνιεία καο, γηαηί επεηδή έρνπκε ςάμεη θαη έρνπκε πάεη ζε
πάξα πνιιά ζρνιεία φηαλ ήκνπλα δήκαξρνο θαη πξηλ βέβαηα θαη πάληα
πεγαίλνπκε θαη ηψξα έρνπκε δεη φηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ζρνιεία ηα νπνία
έρνπλ γεξάζεη, έρνπλε ρηππεζεί απφ ζεηζκφ γηαηί κελ μερλάηε φηη έρνπκε
ξήγκα ζην Γάζνο πνπ έρεη ρηππήζεη ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θαη ηα έρεη
ρηππήζεη γηα δεχηεξε θνξά κε κηθξφηεξν ζεηζκφ. Γελ κπνξνχκε ινηπφλ εκείο
ηψξα λα βεβαηψλνπκε θαη απφ απηή ηε ζέζε φηη εληάμεη φια θαιά είλαη θαη δελ
ζα γίλεη ηίπνηα ή επεηδή βάιαλε ξεηίλε ζηελ θνιψλα ζηνλ θέξνληα
νξγαληζκφ, ίζα-ίζα πνπ φηαλ ρηππεζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο φ,ηη θαη λα ηνπ
θάλεηο ζε έλα επφκελν ζεηζκφ ζα είλαη πην επάισηνο απ’ φ,ηη ήηαλε πξηλ
ρηππεζεί, φ,ηη επηζθεπή θαη λα ηνπ θάλεηο.
Άξα ινηπφλ πηζηεχσ θαη εκείο είρακε θάλεη επαθέο κε ηνλ ΝΠΘ γηα λα γίλεη
πξνζεηζκηθφο έιεγρνο θαη πηέδακε θαη ηη καο έιεγε ν ΝΠΘ; ηη δελ έρσ
πξνζσπηθφ, δελ έρσ κεραληθνχο θαη εδψ λα δνχκε πάιη φινη εζείο πνπ
ζηεξίδεηε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη απηέο ηηο θπβεξλήζεηο γηαηί θαηαξγήζεθε ν
ΝΠΘ; Θαη γηαηί ζηέιλεη ραξηηά ηψξα θαη ιέεη ζην Γήκν πνπ δελ έρεη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ν Γήκνο λα θάλεη ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιείσλ; Άξα
παξαπέκπεηαη ζηελ θαιέλδεο θαη αλ ζπκβεί έλαο ζεηζκφο κεηά ζα ηξέρνπκε
φινη φπσο έγηλε ζηηο πιεκκχξεο ηεο Κάλδξαο ή ζηηο θσηηέο νηηδήπνηε γηα λα
θαηαξγηφκαζηε ην θαθφ ην ξηδηθφ καο ελψ έρνπκε ηεξάζηηεο επζχλεο γηαηί δελ
παίξλνπκε κέηξα.
Έρνπκε θάλεη ζηηο επαθέο κε ηνλ ΝΠΘ βάιακε πάξα πνιιά δεηήκαηα,
δπζηπρψο ζαο είπα θαη πάιη επηθαινχληαλ έηζη ε επίθιεζε ήηαλ φηη δελ
ππάξρνπλ ιεθηά θαη δελ ππάξρνπλ θαη κεραληθνί. Λα ζαο πσ βέβαηα φηη
έρνπκε εληάμεη επί δηθήο καο δηνίθεζεο γηαηί απηφ ηψξα θαη ζπλάδειθνη
απέλαληη ην παξαβιέπνπλ, πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα γηα ηα ζρνιεία. Γειαδή
γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη κέζσ ΝΣΔ, ΒΑΑ θαη κέζσ ηνπ
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πξνγξάκκαηνο ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ. Κνλψζεηο, ζηεγαλνπνηήζεηο ζρνιείσλ θαη εδψ
πξέπεη λα ζαο πσ φηη έρνπκε θάλεη πάξα πνιιέο κνλψζεηο θαη ζηεγαλνπνηήζεηο
φπσο θαη πάξα πνιιέο παξεκβάζεηο, έρσ κφλν εδψ εθαηνληάδεο παξεκβάζεηο
πνπ έρνπκε θάλεη ζε φια ηα ζρνιεία ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλ
ζέιαηε ππεξβαίλακε θαη ηνλ εαπηφ καο πάξα πνιιέο θνξέο, εθαηνληάδεο
πξαγκαηηθά παξεκβάζεηο ηηο νπνίεο θάλακε θαη θάλακε θαη πάξα πνιιέο
κνλψζεηο, ε πξψηε θίλεζε πνπ θάλακε φηαλ αλαιάβακε ην Γήκν ήηαλ ε
κφλσζε ηνπ 12νπ Λεπηαγσγείνπ, ε πξψηε θίλεζε πνπ θάλακε ακέζσο ζηνλ
πξψην κήλα φηαλ αλαιάβακε θαη ήξζαλ κεηά θαη άιιεο ζε πάξα πνιιά
ζρνιεία.
Έρνπκε κπεη ζε πξφγξακκα γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε αχιεησλ ρψξσλ,
γηα ηηο ξάκπεο ΑκεΑ θαη ηελ ππξνπξνζηαζία. Ζ έληαμε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έιενο ηψξα, εληάμεη; Έιενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη έιενο, είπα νινθιεξψζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έιενο ηψξα. Πεβάζνπ ιίγν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα νινθιεξψζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίλαη ηαθηηθή απηή λα δηαθφπηνπλ ηνλ νκηιεηή, ην θάλεη πνιχ
ζπρλά ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Δηπψζεθαλ πάξα πνιιά αθφκα γηα πξνβιήκαηα γηα ην 8ν Λεπηαγσγείν λα πσ,
ηψξα βιέπσ έθπγε ε κεηέξα εδψ, δελ μέξσ αλ είλαη αθφκε εδψ ε κεηέξα. Γηα
ην 8ν Λεπηαγσγείν ινηπφλ πνπ ππάξρεη πξαγκαηηθά πξφβιεκα, θάλακε πάξα
πνιιέο επαθέο θαη επηζθέςεηο ζην ρψξν, θάλακε κειέηε απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία, ήξζακε ζε επαθή θαη κε ηνλ ΝΠΘ θαη κε ηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε γηα
πξφγξακκα δεκηνπξγίαο 11 αηζνπζψλ πνπ ππήξρε γηα ηα λεπηαγσγεία θαη
ηνπιάρηζηνλ εκείο κέρξη ην θαινθαίξη πνπ ήκαζηαλ ζηε Γεκνηηθή Αξρή απηφ
ην πξφγξακκα έηξερε. Δδψ κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε κε ηνλ Αδάκ ηνλ
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Ξξφεδξν, ην Γ/ληή ηεο Α/ζκηαο θαη κε ηνλ ΝΠΘ λα δείηε ηηο επαθέο ηηο νπνίεο
είρακε θάλεη.
Γηα ην 1ν Γεκνηηθφ θαη φια ηα ζέκαηα απηά πξαγκαηηθά ππάξρνπλε
πξνβιήκαηα γηα ηελ πξφζβαζε θαη άιια δειαδή δελ παξαγλσξίδνπκε θαη
πνιχ δηθαηνινγεκέλα κπαίλνπλε φια απηά ηα ζέκαηα πνπ βάιαλε νη γνλείο. Γηα
ην θπζηθφ αέξην θάλακε επαθή κε ην Φπζηθφ Αέξην γηα ηελ επέθηαζε δηθηχσλ
θαη κάιηζηα ηνλ πξψην ζηφρν πνπ βάιακε ήηαλε λα επεθηαζνχλ ηα δίθηπα ζηα
ζρνιεία, βέβαηα ππήξρε έηζη κία δηαθσλία απφ ην Φπζηθφ Αέξην φηη ζα έπξεπε
πξψηα λα ππάξρνπλε θαη άιινη… επέθηαζε δηθηχνπ λα ππάξρεη ζπκθσλία θαη
άιισλ παξφδησλ θαηνίθσλ θ.ιπ. γηα λα γίλεη επέθηαζε αιιά απηφ ην
θπλεγάγακε έηζη πάξα πνιχ.
Γηα ηνπο θχιαθεο λα ζαο πσ εδψ φηη απαγνξεχνληαη νη πξνζιήςεηο θαη γηα
ηνπο θχιαθεο θαη θάζε κέξα είρακε δειηίν ζπκβάλησλ απφ θαηαζηξνθέο πνπ
γίλνληαλ ζηα ζρνιεία. Δδψ ζα κνπ πείηε ηα ζρνιεία δελ έρνπλ επηζηάηεο, δελ
έρνπλε θαζαξίζηξηεο, έρνπλε θαζαξίζηξηεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο κέλνπλ
απιήξσηεο,

παίξλνπλ

ειάρηζηα

ρξήκαηα

δειαδή

γεληθά

κηα

εηθφλα

εγθαηάιεηςεο ησλ ζρνιείσλ.
Ρειεηψλνληαο λα πσ ην εμήο, θφβσ αξθεηά ηψξα γηαηί πξαγκαηηθά, αλ θαη
κπνξνχζα λα κηιάσ γηα πνιιέο ψξεο, γηαηί έρσ δήζεη ζηα ζρνιεία θαη ζαλ
κέινο ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη ηα δχν κνπ παηδηά ηειείσζαλ εδψ φια ηα επίπεδα
ησλ ζρνιείσλ θαη εθπξφζσπνο ζηελ έλσζε θαη κέινο ήκνπλα ζηελ
νκνζπνλδία γνλέσλ Διιάδαο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δειαδή έρσ
αζρνιεζεί πάξα πνιχ κε ηα ζρνιεία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη γη’ απηφ ραίξνκαη
πνπ έρνπκε κία έλσζε γνλέσλ εδψ πνπ πξαγκαηηθά βάδεη δεηήκαηα, θπλεγάεη
βέβαηα ζε απηή ηελ θνξχθσζε ζε απηή ηε θάζε κε ηελ θηλεηνπνίεζε ζηηο 19
Φιεβάξε πνπ πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα πάκε φινη, λα πηέζνπκε δειαδή λα
δνζνχλ ιχζεηο θαη βέβαηα λα κπνχλε κεηά ζηφρνη θαη γηα παξαπέξα
δηεθδηθήζεηο ζην επφκελν δηάζηεκα. Απηά πξνο ην παξφλ, ζηε δεπηεξνκηιία
κνπ κεηά κπνξψ λα πσ θάπνηα πξάγκαηα αθφκε.
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ΕΔΒΝΙΖΠ: Ξάλησο θ. Πειέθν γίλαλε επηζθεπέο θαη απφ ηα ρξήκαηα ησλ
ζρνιηθψλ επηηξνπψλ ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη επηηξέπεηαη θηφιαο θαη
απφ ηνλ θαλνληζκφ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίλαη κφλν γηα κηθξνεπηζθεπέο.
ΕΔΒΝΙΖΠ: Απιά επεηδή αλαθέξαηε πξηλ φηη ππάξρεη….
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη ππάξρεη φξην, θαη ππάξρεη φξην.
ΕΔΒΝΙΖΠ: Λαη ππάξρεη φξην, απιά ζαο ιέσ επεηδή αλαθέξαηε πξηλ φηη απφ
ηα ρξήκαηα ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ δελ θάλαηε έξγα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αιιά επεηδή βιέπσ φηη ην έρεηο ςάμεη ην ζέκα πηζηεχσ απηφ λα
κελ ην θάλεηο ζεκαία ζνπ.
ΕΔΒΝΙΖΠ: Δληάμεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη γίλνληαη νη επηζθεπέο απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ. Θ. Θενθίιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Δγψ ζα μεθηλήζσ κε κία ελεκέξσζε πνπ
είρα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, έλα report ην νπνίν αλαθέξεη θάπνηα
πξνβιήκαηα. «Ζ αίζνπζα ηνπ 2νπ νξφθνπ εκθαλίδνπλ ζηελ νξνθή κεγάιν
πξφβιεκα πγξαζίαο, ζε πεξίπησζε βξνρήο ην πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη θαη
αλεζπρνχκε ηδηαίηεξα. Ζ ζέξκαλζε ηνπ ζρνιείνπ γίλεηαη κε πεηξέιαην. Ζ
εγθαηάζηαζε ηνπ θαινξηθέξ είλαη πνιχ παιηά αθνχ ην θηίξην θηηάρηεθε ην
’75. Ρν γήπεδν ησλ γεπέδσλ έρεη θζαξεί κε απνηέιεζκα λα έρνπκε πνιιά
αηπρήκαηα. Ρα ηέξκαηα έρνπλ ζθνπξηάζεη, νη βάζεηο ησλ κπαζθεηψλ ζα
πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο
βνεζήζεη ν δήκνο λα ην πξνκεζεπηνχκε. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ν θσηηζκφο
ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο γηαηί καδεχνληαη πνιιά παηδηά θαη
είλαη επηθίλδπλα λα κελ ρηππήζνπλ. Ρν βάςηκν ησλ αηζνπζψλ θαη άιισλ
εζσηεξηθψλ ρψξσλ έρεη θαζπζηεξήζεη ηνπ ζρνιείνπ.»
Αλαθέξσ απηφ επηγξακκαηηθά γηαηί; Γηαηί γηα καο ην ζρνιείν, γηα καο σο
παξάηαμε θαη γηα κέλα πξνζσπηθά ηα θηεξηαθά πξνβιήκαηα έπνληαη. Απηή ηε
ζηηγκή ε κεγάιε αλάγθε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε εθείλν ην πεξηβάιινλ ζην

96

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

παηδί ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη κία δηάζεζε θαη ζην γνληφ θαη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ζην καζεηή γηα θαιχηεξε ζηαδηνδξνκία. Αιιά απ’ φηη βγήθε
απφ ηε ζεκεξηλή θνπβέληα, απφ ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε-ελεκέξσζε έρνπκε
λα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζε πνην ζρνιείν ήηαλ απηφ πνπ αλαθέξαηε ηψξα
πνπ είπαηε, ην report;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρν report αλ ζέιεηε λα ζαο θνηλνπνηήζσ κεηά γηαηί δελ ζέισ
λα… δε ζέισ, αλ ζέιεηε λα ζαο ην δψζσ κεηά δελ έρσ θαλέλα δήηεκα θαη
επίζεο κηα θαη ην ζίμαηε Ξξφεδξε ε ελεκέξσζε πνπ ππάξρεη απφ ηα ζρνιεία
απφ ηνπο αλζξψπνπο απηφ ην feedback πνπ παίξλνπκε εκείο ην εμήο. ηη δελ
ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, δηαβηβάδνληαη αηηήκαηα ρσξίο
λα ππάξρεη απαληεηηθή δηαδηθαζία, πξψηνλ. Γεχηεξνλ, πνιινί ληψζνπλε
εθηεζεηκέλνη θαη απξνζηάηεπηνη γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο θίλεζεο
ελφο κηθξνχ ηακείνπ θαη ηξίηνλ, απηή ηε ζηηγκή αο είκαζηε εηιηθξηλείο θαίλεηαη
φηη ηα ζρνιεία εζείο σο Γεκνηηθή Αξρή δελ ηα έρεηε σο πξνηεξαηφηεηα. Γηαηί ε
επσδφο πνπ ιέηε απφ ηε κία δελ έρνπκε ρξήκαηα, έξρεηαη απηφ ην δηάζηεκα
λα ηελ θαηαξξίςεη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν Γήκαξρνο θαη εζείο σο
παξάηαμε ηε δηαδηθαζία ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ γηα δεπηεξεπνχζεο
ζεκαζίαο δεηήκαηα, ηα νπνία ζα ηα ζπδεηήζνπκε κεηά. Γειαδή αλαζέηεηε ζε
επξσπατθή εηαηξία πξφγξακκα γηα ηελ αλάπηπμε Wifi επξσπατθνχ κέζα ζηα
ζρνιεία κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε πξνεθινγηθφ ζπλεξγάηε
πνπ ζα είλαη αχξην πξνκεζεπηήο ηνπ Γήκνπ αιιά δελ ζαο λνηάδεη γη’ απηά ηα
ιεθηά ζηα ζρνιεία λα πάλε ζε άιιεο αλάγθεο. Θαη έξρεηαη θαη θαηαξξίπηεηαη
κε ηνλ πιένλ εθθσθαληηθφ ηξφπν ην επηρείξεκα πνπ έρεηε φηη ιεθηά δελ
ππάξρνπλ. Ιεθηά ππάξρνπλ θαη αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηα βξείηε. Πεκεηψζηε
επίζεο φηη ζε απηή ηελ αλ ζέιεηε γεληθφινγε έθζεζε ηδεψλ θαη ησλ
εληεηαικέλσλ ζπκβνχισλ καο κηιήζαλε απξνζδηφξηζηα γηα πφξνπο πνπ ζα
πάξνπλ, δελ καο έρνπλε πεη κέρξη ζήκεξα ν αγψλαο πνπ έρνπλε θάλεη ζηα
ππνπξγεία θαη ζηνπο θνξείο ηη ιεθηά ζα θέξεη ζην Σατδάξη, φπσο επίζεο δελ
καο ιέλε ηηο φπνηεο πξνηάζεηο ζε πνηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηηο εληάζζνπλ;
Έηζη αφξηζηα ιέλε ζα πάξσ ιεθηά; Ξφζα; Κε πνην ηερληθφ δειηίν θαη ζε πνηα
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πξφζθιεζε; Άξα ζπκπεξαίλσ φηη γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή Ληεληαθνχ ιεθηά γηα
ηα ζρνιεία δελ ππάξρνπλ.
Αληηζεηζκηθφο έιεγρνο. Ξξάγκαηη ππήξρε κηα δηαθνπή απφ πιεπξάο κνπ γηαηί
ζεσξψ εμαηξεηηθά αλεχζπλν έλαο εληεηαικέλνο ζχκβνπινο λα ιέεη φηη δελ
ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα γηα ηα θηίξηα απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηά απφ έλα
δεπηεξφιεπην ιέεη φηη αλ θαη δηαθσλψ κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ν
πξνζεηζκηθφο έιεγρνο απφ ηελ ΘΡΞ. Γειαδή έξρεηαη λα απηναλαηξέζεη απηφ
πνπ είπε πξηλ απφ έλα ιεπηφ. Άξα λνκίδσ φηη θαλείο δελ κπνξείο λα εγγπεζεί
αλ δελ γίλεη έλαο ζσζηφο αληηζεηζκηθφο έιεγρνο, θαλείο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ.
Ξεηξέιαην. Ξνιιά ηα παξάπνλα απφ ηηο αξρέο ηεο ρξνληάο φηη πνιιέο αίζνπζεο
πνιιά ζρνιεία δελ είραλ πεηξέιαην. Γηαηί; Γηαηί θαη εθεί πέξα ππάξρεη
πξφβιεκα νηθνλνκηθήο θχζεο θαη πεηάκε, κε ζπγρσξείηε γηα ηελ έθθξαζε,
ηελ κπάια ζηελ εμέδξα.
Ρνπαιέηεο. Δδψ ν θ. Ληεληαθφο ν εθιεθηφο αγαπεηφο Γήκαξρνο ζπκάκαη ζαλ
ρζεο ην 2017 ήηαλ ζε απηή ηελ αίζνπζα εδψ πνπ παξνπζίαζε κε κία καγηθή
κειέηε θαληαζηηθή πψο ζα θέξεη ην Κεηξφ. Απηή ε Γεκνηηθή Αξρή δελ κπνξεί
λα κεξηκλήζεη κέζα ζε έλα κήλα γηα ηηο ηνπαιέηεο ησλ ζρνιείσλ; Γειαδή
αθφκα θα γηα ηηο ηνπαιέηεο ζρνιείσλ πξέπεη λα γίλνπλε δεκφζηνο πεξίγεινο
ζηελ ΘΡΞ; Ξξφεδξε θαη ζηνπο αγαπεηνχο ζπλαδέιθνπο, φηαλ ζέιεηο λα βξεηο
ιεθηά γηα ηα ζρνιεία βξίζθεηο ιεθηά. Υο αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ είρα θέξεη
εδψ ζε απηή ηελ αίζνπζα ην πξφγξακκα πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα καζεηέο
δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ρφηε απφ ζέζε αξρήο ε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ δελ ςήθηδε
ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Ρφηε ν ππαξρεγφο ηεο παξάηαμήο ζαο ν θ.
Ρζαηζακπάο ην είρε απνξξίςεη. Κεηά, ρξφληα κεηά είλαη ην κνλαδηθφ
επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ έρεη κπεη ζε ζρνιεία, θάλακε παηδηαηξηθνχο
ειέγρνπο, είδακε αθφκα θαη ηα δνληάθηα ζηα παηδηά, πνπ είλαη κία δαπάλε πνπ
πνιινί γνλείο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θνηηάμνπλ κέρξη ηελ ΠΡ΄
Γεκνηηθνχ ηα δφληηα ησλ παηδηψλ θαη δείμακε θαη εγψ πξνζσπηθά αιιά θαη ε
ηφηε δηνίθεζε πσο κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε ην θηεξηαθφ πξφβιεκα θαη λα
θέξνπκε ιεθηά ΔΠΞΑ κέζα ζηα ζρνιεία. Απηφ είλαη ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε
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φηαλ ιεο πάσ ζηα ππνπξγεία θαη ζα θέξσ ιεθηά. Δζείο κε ζπγρσξείηε γηα ηελ
έθθξαζε, πάηε ηνπξίζηεο θαη γπξλάηε ηνπξίζηεο κέρξη ζηηγκήο θαη δηαβάδεηε
γεληθφινγεο εθζέζεηο νη νπνίεο δελ ιέλε πνζά ρξεκαηνδφηεζεο, δελ ιέλε
ηξφπν θαη ιέλε γεληθφινγα ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο. Ξξνεγνπκέλσο είρακε
ηε δπλαηφηεηα λα καο αλαγλψζεη ν Γήκαξρνο έλα αθφκα ςήθηζκα, φηη ε ΘΔΓΔ
ζπκπαξίζηαηαη ζην πξφβιεκα. Γελ καο είπε ηη ιεθηά ζα δψζεη, πφηε ζα ηα
δψζεη θαη απηφο ν δεκφζηνο δηαζπξκφο πνπ ππέζηε ν Σατδαξηψηεο πψο ζα
«αληακεηθζεί» απφ ηελ ΘΔΓΔ.
Άιιε παξελέξγεηα ηεο άπεηξεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη απηήο ηεο παξειθπζηηθήο
πνιηηηθήο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ πνην είλαη; ηη νη παηδηθέο ραξέο πνπ
ζα παίδνπλε παηδηά θαη εθεί θαηέζηε ν δηαγσληζκφο άγνλνο, αθνχ δελ
θαηεβήθαλε ελδεδεηγκέλεο εηαηξίεο. Βέβαηα, γηαηί φηαλ ιέεη ν Γήκαξρνο φηη
έρνπκε νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζνπ ιέεη ν άιινο, ζα πάσ εγψ λα πάξσ έλα
έξγν, πφηε ζα πάξσ ηα ιεθηά κνπ; Απηή ηελ αλεπζπλφηεηα θαη ηελ απεηξία
ηεο δηνίθεζεο ηελ πιεξψλνπλ νη Σατδαξηψηεο. Γελ ζα ηελ πιεξψλνπλε
Ξξφεδξε γηα πνιχ. Απφ ζέζε ε άπνςή καο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Θενθίιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα νινθιεξψζσ, ζαο έρσ πεη θαη ζε πξνεγνχκελν ζπκβνχιην,
έρσ κία… δπζηπρψο αξγψ λα νινθιεξψζσ. Πεβαζηείηε ην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξέπεη λα ην δηνξζψζεηε απηφ ην πξάγκα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηα καο απηή ηε ζηηγκή έρνπκε λα θάλνπκε κε κία Γεκνηηθή
Αξρή ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα ζρνιεία κε κία ινγηθή πξνεθινγηθήο
εμαπάηεζεο. Ξξνεθινγηθά είπαηε φηη ζα δψζεηε έκθαζε, ν Γήκαξρνο έθηαζε
κέρξη θαη πξνζσπηθέο επηζηνιέο λα ζηέιλεη γηα λα ηνλ ςεθίζνπκε καζεηέο
ζρνιείσλ αιιά ζήκεξα βιέπνπκε λα πεηάηε ηελ κπάια ζηελ εμέδξα. Ιεθηά
δελ ππάξρνπλ, ζα εμνκαιπλζεί φηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ
έξζεη. Υο ηφηε ηα παηδηά ζα παηδηά ζα πάζνπλε πλεπκνλία; Ρη αθξηβψο ζα
ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία; Βιέπσ φκνξνπο δήκνπο, είρα ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ
πξφλνηα λα κνηξάζνπλ φπσο ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ αληηζεπηηθά θαη
απνιπκαληηθά, ηα πξψηα κέηξα γηα ηε γξίπε. Δκείο ηη έρνπκε θάλεη; Έρεη
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αληηιεθζεί ε δηνίθεζε, ε Γεκνηηθή Αξρή Ληεληαθνχ φηη έρνπκε έλαλ ηφ ηεο
γξίπεο ζε έμαξζε. Ρη έρνπκε θάλεη;
Λνκίδσ άπνςή κνπ θαη θιείλνληαο είλαη ζπγθεθξηκέλε. Ζ άπνςε απηή είλαη ε
εμήο. Ρα θηηξηαθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ θαη πξάγκαηη λα πεξηκέλνπλ. Απηφ πνπ
δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη είλαη νη θαηαζηάζεηο νη έθηαθηεο πνπ αλαπηχζζνληαη
φπσο πξηλ απφ ιίγν αλέθεξα ν ηφο ηεο γξίπεο νη νπνίεο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζνπλε κεγαιχηεξε αλ ζέιεηε αλαζηάησζε θαη αλαζθάιεηα ζηνπο
γνλείο. Δκείο θαινχκε ην Γήκαξρν επεηδή νη δηαγξακκίζεηο πεδψλ δελ
ππάξρνπλ θαη ηηο κηθξνέθηαθηεο αλάγθεο λα απνζχξεη ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο
πνπ έρεη δψζεη θαη λα βξεη ηξφπν λα δηνρεηεπηνχλ απηά ηα ιεθηά ζηα
ζρνιεία. Αλ πξαγκαηηθά ζέιεη απηέο νη αλαζέζεηο κε κία πξφρεηξε κειέηε πνπ
θάλακε γηα έλα θαηλνχξην site ηνπ Γήκνπ θαη γηα ην wifi ην δεκφζην είλαη πεξί
ηηο 40.000€. Αο ηηο δηαζέζεη, αο βξεη ηξφπν λα ηηο αλαθαιέζεη, απηή είλαη ε
πξφηαζε ηεο παξάηαμήο καο, γηαηί εκείο Ξξφεδξε θάλνπκε θξηηηθή αιιά
θάλνπκε θαη ζπγθεθξηκέλεο ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο. Λα αλαθαιέζεη ηηο
απεπζείαο αλαζέζεηο θαη λα βξεη ηξφπν λα δηαηεζνχλ απηά ηα ιεθηά ζε πξψηε
θάζε ζηα ζρνιεία νχησο ψζηε λα μεπεξάζνπκε ηηο κηθξνδεκηέο θαη λα
δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα κηαο αγθαιηάο απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη απφ
ην Γήκαξρν ζηα παηδηά. Απηή είλαη ε ζέζε καο, λα αλαθαιέζεη ν Γήκαξρνο ηηο
απεπζείαο αλαζέζεηο θαη λα δηνρεηεχζεη ηα ιεθηά εθεί πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη
αλάγθε. Θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλεη ζα ηζρχεη φηη κε ςέκαηα ήξζαηε,
κε ςέκαηα ζα θχγεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Ππειηφπνπιε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ θ. Ξξφεδξε ζέισ λα πσ φηη ε ζπδήηεζε γηα ηα
πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ επέιεμε ε Γεκνηηθή Αξρή
θαη ην πξνεδξείν λα θέξεη ήηαλ κηα πεηπρεκέλε ζπδήηεζε. Λνκίδσ φηη πξέπεη
λα ηελ επαλαιάβεηε θαη γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γηαηί δίλνπλ κηα εηθφλα
κε ηελ παξνπζία ησλ θνξέσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ γηα
ην θάζε αληηθείκελν ζην λα ππάξρεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κηα ζπλνιηθή
άπνςε θαη λνκίδσ ζα βνεζήζεη θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή.
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Δκείο επραξηζηνχκε απφ ηελ πιεπξά καο ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ ήηαλ εδψ θαη
απηνχο πνπ δελ ήηαλ εδψ θαη καο βνήζεζαλ ζην λα έρνπκε κηα αλαιπηηθή
εηθφλα.

Ξαξαθνινπζήζακε

θαηαγξάςακε

ηα

κε

πξνβιήκαηα

ελδηαθέξνλ
θαη

ηηο

πεξηκέλνπκε

ηνπνζεηήζεηο
απφ

ηε

ηνπο,

δηνίθεζε

ρξνλνδηάγξακκα θαη έξγν. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρα πεξηζζφηεξα έρσ θάλεη ηνπνζέηεζε. Θαιή ηε πίζηε θαη
γλσξίδνληαο φηη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζηελ Α/ζκηα
θαη ζηε Κέζε Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε δειαδή ζε γπκλάζηα ζε
ιχθεηα ζε δεκνηηθά ζε λεπηαγσγεία, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα
έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί ην θεληξηθφ θξάηνο γηαηί ηα ρξήκαηα είλαη πνιιά.
πάξρνπλ φκσο θαη δεηήκαηα ηα νπνία ζα παξαθαιέζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηα
νπνία επηιχλνληαη θαη αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ. ινη
έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο πάληα λα πξνζθεχγνπλ εθεί πέξα πνπ ζεσξνχλ φηη ζα
επηιπζνχλ ηα δεηήκαηα ρσξίο λα έρεη άιινο θακία επζχλε. Λα κνπ επηηξέςεηε,
δελ είλαη δηά πάζαλ λφζνλ θαη δηά πάζαλ καιαθίαλ ν Γήκαξρνο ππεχζπλνο.
Νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ην έρσ μαλαπεί, έρνπλ επσκηζηεί επζχλε, επζχλε
δηνίθεζεο. Δίλαη ππεχζπλνη ζρεδφλ γηα φ,ηη δεκηνπξγείηαη κέζα ζηε ζρνιηθή
κνλάδα, αο αθήζνπλ λα βγάδνπλ έμσ ηελ νπξά ηνπο. Αθνχσ απφ πνιινχο θαη
ιέεη ην ζρνιείν δελ έρεη ραξηί. Δπέβιεςε πνηέ ν θ. Γηεπζπληήο; Ξήγε θαη ηα
πηάζαλε φια καδί θαη ηα πεηάμαλε θαη δελ έρνπλ νη ηνπαιέηεο; Έιεγμε ηηο
θαζαξίζηξηεο ηνπ ζρνιείνπ; Ρη πνηα είλαη ε εξγαζία ηνπο, ηη δνπιεηά θάλεη;
Γηαηί πιεξψλεηαη; Θαη δελ ζα ην πσ γηα λα επινγήζσ ηα γέληα κνπ γηαηί εγψ
έθπγα θαη ζα θχγσ θαη νζνλνχπσ θαη απφ ηα δηνηθεηηθά πξάγκαηα θ.ιπ. θαη
ηα ηνπηθά. Ρν ζρνιείν κνπ θχξηνη ζπλάδειθνη φηαλ ήκνπλα δηεπζπληήο ηνπ 8νπ
ΓΔΙ Ξεξηζηεξίνπ ην νπνίν δελ είρε νπδεκία θαηάιεςε νη καζήηξηεο είραλε
κέζα ζηηο ηνπαιέηεο κέρξη θαη καθηγηάδ. Κπνξεί εγψ θακηά θνξά λα
πεξηθέξνκαη κε θφξκεο θ.ιπ. αιιά δε δήηεζε πνηέ καζεηήο αληηζεπηηθφ θ.ιπ.
φια, φια κα φια ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ επέιπλε. Έπαηξλε ρξήκαηα απφ
ην Γήκν Ξεξηζηεξίνπ θαη επέιπλε ηα δεηήκαηά ηεο. Θα έβαδε ην πεηξέιαην
ηεο, ζα έθαλε ζπληήξεζε ζηνλ θαπζηήξα ηεο, ζα έβιεπε ηηο πδξνξξνέο ηεο,
ζα έβιεπε ηνλ πξναχιην ρψξν, ζα έθηηαρλε, ζα έδηλε ινπινχδηα, ζα
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θηηάρλαλε νη καζεηέο ιαραλφθεπν, ζα βνεζνχζε κε ηα ρξήκαηα απηά ηα
νπνία δηλφληνπζαλ, ηελ ΔΓΑΞ ζα ηελ πιήξσλε ην ζρνιείν, ηε ΓΔΖ ζα ηελ
πιήξσλε ην ζρνιείν, ηα ηειέθσλά ηεο ζα ηα πιήξσλε ην ζρνιείν θαη κφλν γηα
νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηα νπνία είραλ λα θάλνπλ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα ζα
ππήξρε παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ, φπσο π.ρ. λα θηηαρηεί ν αχιηνο ρψξνο φπνπ
πήγαηλε εθεί πέξα ην πξάζηλν, ε θαζαξηφηεηα επεηδή θαη ηα ζρνιεία ήηαλε ζε
κεγάια ζε έθηαζε, λα παξέκβεη.
Αθνχζηε κε λα δείηε εδψ ππάξρνπλ ηξία δεηήκαηα ηα νπνία έβαιε θαη ν
ζεβαζηφο θ. Ξξφεδξνο θαη ηα νπνία είλαη δηάθνξα κεηαμχ ηνπο. Ρν πξψην έρεη
λα θάλεη κε ηε θηεξηαθή δνκή κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο. Ρα ζρνιεία φπσο θαη
ζηα ζπίηηα καο θάζε ρξφλνο πνπ πεξλάεη επηβαξχλνληαη κε δεκίεο, κε βιάβεο.
ηαλ θαλείο δελ πξνλφεζε θαη ηα έδσζαλ φια απηά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
κε κεδακηλνχο πφξνπο λα ηα επηζθεπάδνπλ, θαλείο ιέσ δελ πξνλφεζε φηη κεηά
απφ κία 20εηία, 25εηία παξέιεπζή ηνπο φηη ζα δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηα
δεηήκαηα, ηα νπνία ζα ήηαλ δεηήκαηα ππνδνκήο. Ρν δεχηεξν πνπ είλαη έλα
μερσξηζηφ άιιν ζηάδην, γηαηί άθνπζα θάηη πξνηδέθηνξεο θ.ιπ. είλαη ε ιεγφκελε
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο ηελ νπνία βεβαίσο είλαη
ππεχζπλνο θαη ν Γ/ληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο θαη ν πνδηεπζπληήο θαη ν
ζχιινγνο ησλ δηδαζθφλησλ νη νπνίνη πξέπεη λα θάλνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο
ψζηε λα έρνπλε θαη ηνπο πξνηδέθηνξεο, άθνπζα φηη δελ έρνπλε laptop ελ έηεη
2020.
Θαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θαη ην νπνίν ππεηζέξρεζηε. Ρν έρσ μαλαπεί κέζα
εδψ φηη δελ είκαζηε ηεο ηδίαο πνιηηηθήο ηαπηφηεηνο νη πάληεο. Δγψ ζέβνκαη
πάληνηε θαη ηελ αξηζηεξή ηδενινγία θαη ηνπο πάληεο. Δδψ φκσο έρνπκε κία
δηαθνξά θχξηνη. Θαιψο έξρεηαη ν θ. Ξξφεδξνο θαη ηα βάδεη δηφηη έρεη… εδψ
πξηλ 6 κήλεο είρακε εθινγέο βνπιεπηηθέο, ηα θφκκαηα ινηπφλ έδσζαλ ηηο ηδέεο
ηνπο, έδσζε ε Λέα Γεκνθξαηία ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ παηδεία θαη ςεθίζηεθε
απφ ην 40%. Παο είπε θαλείο θ. Ξξφεδξε φηη έθξπςε ην θπβεξλφλ ζήκεξα
θφκκα πνηα είλαη ε αληίιεςή ηνπ γηα ηελ παηδεία; ρη βέβαηα. ρη βέβαηα. Θαη
γηα ην άξζξν 16 ηνπ ζπληάγκαηνο απφ ηελ πίζσ πφξηα δηφηη έηζη έπξεπε λα
γίλεη δηφηη έηζη γίλεηαη ζηα επξσπατθά πξάγκαηα, δηφηη ε Δπξψπε αλαγλσξίδεη
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ηα ζρνιεία είηε ζέιεηε είηε δελ ζέιεηε ηα θνιιέγηα πσο ηα ιέηε, ηα
παλεπηζηήκηα θαη άιια πξάγκαηα. πάξρνπλ ινηπφλ κεραληζκνί ειέγρνπ, ε
Διιάδα δελ θάλεη ηνπ θεθαιηνχ ηεο φ,ηη γνπζηάξεη θαη φ,ηη ζέιεη, νχηε βάδεη
ηνλ καζεηή ησλ 15 ρξνλψλ λα κνπ επηιχζεη εκέλα δσηηθά δεηήκαηα πνιηηηθήο
θα έρνπκε δηαθνξά ζε απηά. Ρν ίδην θαη νη θαζεγεηέο. Γηαηί ζα είλαη νη
θαζεγεηέο, ν Γ/ληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο ζην αππξφβιεην;
Ρν μέξεηε φηη ππάξρνπλ θαζεγεηέο κέζα ζε ζρνιείν 25 ρξφληα νη νπνίνη δελ
έρνπλε ελεκεξσζεί γηα ηηο ηειεπηαίεο παηδαγσγηθέο, γηα ηε γεληθή δηδαθηηθή
γηα ζνβαξά δεηήκαηα ηα νπνία ζηέιλεηε ηα παηδηά ζαο ζηα ζρνιεία θαη έρνπλε
καχξα κεζάλπρηα; Ρνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ςπρνινγίαο, ζχγρξνλνπο
ηξφπνπο δηδαθηηθήο δηά κέζνπ ησλ καζεκάησλ, κε ηε ζεαηξηθή παηδεία κε ηε
ζεαηξνινγία, κπνξεί λα ηα μέξεη απηά ν θίινο κνπ εδψ ν Αληηδήκαξρνο
Ξνιηηηζκνχ κε πνην ηξφπν κπνξεί λα δηδάζθεηαη έλα κάζεκα θηινζνθία θ.ιπ.
Ρα γλσξίδεηε; Έρνπλε κείλεη 25 ρξφληα πίζσ θαη ιέλε εκείο δελ ζέινπκε θακία
αμηνιφγεζε. Δκείο ζέινπκε αμηνιφγεζε. Ν δηδάθηνξαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη
απηφο πνπ έρεη πάεη θαη έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθά δελ κπνξεί λα εμηζψλεηαη κε
έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο είλαη θαζεισκέλνο ζε έλα πηπρίν ηνπ 1980. Ρέξκα,
έιεμε. Ρν θξάηνο ινηπφλ έρεη δνκέο. Γελ ζέιεηε; Λα ηα θαηαξγήζεη ην θξάηνο.
Δδψ δελ είκαζηε νη ππεχζπλνη γηα λα επηιχζνπκε νηηδήπνηε γνπζηάξνπκε θαη
νηηδήπνηε ζέινπκε. Θαη είλαη ζεβαζηφ, εγψ ζέβνκαη θαη ην έρσ απνδείμεη θαη
ζηε δηνίθεζε ηνπ θ. Πειέθνπ θαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξν νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έλα ιεπηφ θχξηε…. Κηιάκε θαη αθνχκε ηνπο πάληεο εδψ κέζα δηά
πάζα… ινηπφλ λα κελ πσ, γηαηί ιέσ θαη βαξηέο θνπβέληεο θακηά θνξά. Γελ
κπνξεί λα γίλεηαη δειαδή απηφ ην πξάγκα εδψ κέζα λα αθνχκε θαη ιέσ φηη
ηνλ θ. Πειέθν, ηνλ θ. Ππειηφπνπιν θαη φινπο ηνπο θαηαιαβαίλσ αιιά έρνπκε
θαη κηα άιιε, είκαζηε άιινη άλζξσπνη νη νπνίνη θάλνπκε κία άιιε πξνζέγγηζε
ησλ δεηεκάησλ. Ρν φηη έρνπλε ν ζχιινγνο γνλέσλ φηη έρνπλε πξνβιήκαηα
θηεξηαθά φια, απηφ ην θαηαιαβαίλσ, ην λα παξεκβαίλνπλ φκσο κε πνην ηξφπν
θαη αλ γίλεη ην ζρνιείν ηεο αγνξάο θαη γίλεη ην ζρνιείν ηεο δηαθήκηζεο θαη αλ
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γίλεη ην ρξεκαηνδνηνχκελν ζρνιείν θαη αλ δε γίλεη ην κε ρξεκαηνδνηνχκελν
θαη ηη ζα θάλνπκε ξε παηδηά; Γελ ηα επηιχλεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ
Γήκνπ Σατδαξίνπ νχηε επηιχλεη ηηο βάζεηο θαη αλ ε θπβέξλεζε θξίλεη φηη ζα
έρεη ζπκκάρνπο ηνπο ακεξηθάλνπο ζα έρεη ηνπο ακεξηθάλνπο. Γελ κπνξεί λα
έρεη ηνπο εμσγήηλνπο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ έρνπκε άπνςε εκείο δειαδή;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα έρεηε θχξηε άπνςε αιιά δελ ζα επηβάιιεηε ηελ άπνςή ζαο
ζηελ πιεηνςεθία.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ επηβάινπκε θακία άπνςε. Έρνπκε άπνςε θαη ζα ηε
ιέκε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έηζη κπξάβν. Έρνπκε θαη εκείο θχξηε… θ. Αζπξνγέξαθα έρνπκε
θαη εκείο απφςεηο θαη θαιψο θάλεηε θαη ηα ιέηε.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θαιά θάλεηε, θαιά θάλεηε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Αιιά έρνπκε θαη δηαθνξά αληίιεςεο πνιηηηθήο, λα ην θαηαιάβεηε
απηφ. Έρνπκε δηαθνξά αληίιεςεο πνιηηηθήο δηφηη πξνεγνπκέλσο είπαηε θάηη
θαη ην νπνίν…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε εξεκήζηε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έλα ιεπηφ θ. πξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξείηε ηα αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα θσλάδεηε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ν θχξηνο επεηδή κε πξνθάιεζε ν θ. Αζπξνγέξαθαο ρσξίο λα έρσ
απεπζπλζεί θη μέξεηε φηη ην ζέβνκαη.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γελ πξνθαιψ θαλέλαλ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ρηο πξνάιιεο φηαλ κίιεζα θαη είπα φηη ε δηνίθεζε ζε απηφ ην
πξάγκα είλαη ζσζηφ, πεηάρηεθε κε έλαλ εηξσληθφ ηξφπν ν θ. Αζπξνγέξαθαο
θαη ιέεη φηη ν εξρφκελνο αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο, δελ κε ελδηαθέξνπλ
εκέλα θ. Αζπξνγέξαθα, γηαηί ην είπαηε;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Έρεηο παξάδνζε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γηαηί ην είπαηε;
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ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δθεί έρεηο παξάδνζε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Πε ηη έρσ παξάδνζε;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ήζνπλ αληηδήκαξρνο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαιά έθαλα θαη ήκνπλα θαη πεηπρεκέλνο.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κπξάβν, κπξάβν.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαη δελ είραηε θαη θαλέλα ιφγν λα κηιάηε κέζα ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην αιιά ην πνχ ζα πάσ εγψ θαη ηη κνπ δίλεη εκέλα ν εθινγηθφο λφκνο
θαη κε πνην κηιάσ είλαη δηθηά κνπ ππφζεζε.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Γηθαίσκά ζνπ είλαη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γελ αλαγνξεχσ, έηζη κπξάβν, δελ αλαγνξεχσ θαλέλαλ, θαλέλαλ
δηθεγφξν ζε απηά ηα νπνία ιέσ. Κπνξψ λα ηα πσ κφλνο κνπ, εληάμεη θ.
Αζπξνγέξαθα θαη αλ ζα είλαη ζα ζαο ην αλαθνηλψζσ εγψ αλ ζα είκαη κε ηε
δηνίθεζε ή φρη. Γελ βάδσ εγψ δηακεζνιαβεηέο. Δληάμεη; Γηα λα ην πνχκε.
Ινηπφλ αιιά κέρξη λα ην δείηε, πξνζέμηε κε δελ ην δείηε θηφιαο.
Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλε θαη δηαρσξηζηηθέο
γξακκέο. Δγψ πξνέξρνκαη απφ έλα εηδηθφ πνιηηηθφ ρψξν, ηνλ ζέβνκαη, ηνλ
ζέβνκαη εδψ φκσο κηιάσ γηα ην Σατδάξη θαη ιέσ λαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ηα
πξνβιήκαηα απηά ζα ιπζνχλ κε ηηο παξεκβάζεηο. Γίλεηε έλα ρξφλν ζε
αλζξψπνπο θ. Θενθίιε νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη θαη άπεηξνη. Δληάμεη, κελ ηνπο
πηάζνπκε απφ ηα κέηξα λα ηνπο πλίμνπκε λα ηνπο… λα ηνπο ζθνηψζνπκε
δειαδή.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κηιάηε γηα ηελ αξηζηεξή πιεηνςεθία εδψ αιιά γηα ηε….
ΘΔΛΡΟΖΠ: Απηά ηα ιίγα, ζαο επραξηζηψ θ. Ξξφεδξε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ππδεηήζεηο γηα ηελ παηδεία απ’ φζν ηνπιάρηζηνλ κπνξψ λα
ζπκάκαη εδψ κέζα έρνπλ γίλεη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο, ιίγεο είπα, 15-20, απφ
έηνο 1978 θαη κέρξη ζήκεξα. Ξαξαθνινπζψ ή ζπκκεηέρσ αθφκα ζε κία αθφκα
ηέηνηα θνπβέληα. Ήξζαλ ινηπφλ κηα βξνρή απφ πξνβιήκαηα. Αλαξσηηέκαη
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αιήζεηα, απηφ πνπ έξρεηαη ζαλ ζέκα εδψ ρσξίο λα θαηεγνξψ βέβαηα ην
πξνεδξείν, ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ππνδνκψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
δελ είλαη γλσζηά; Γειαδή δελ μέξνπκε φηη αλ απεπζπλζνχκε ν θαζέλαο απφ
καο ζην νπνηνδήπνηε ζρνιείν, ζηνλ νπνηνδήπνηε Γ/ληή, ζηνλ νπνηνδήπνηε
δάζθαιν, θαζεγεηή ή άιιν ζα καο παξαζέζεη ηνπιάρηζηνλ 10 πξνβιήκαηα ηα
νπνία παξνπζηάδεη ην ζρνιείν ηνπ; Λνκίδσ φηη ιίγν σο πνιχ φια απηά είλαη
ρνληξηθά γλσζηά ζε καο φπσο θαη θάπνηνη απφ καο ζπκβαίλεη λα είκαζηε
δηθεγφξνη μέξνπκε ηα πξνβιήκαηα ρνληξηθά απηά πνπ ππάξρνπλ ζηα
δηθαζηήξηα θαη πνπ ιέγνληαη πξνβιήκαηα ππνδνκψλ. Γηα ην ραξηί ηεο
ηνπαιέηαο κηιάσ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηνπαιεηψλ θαη φια απηά πνπ θαη εθεί
ππάξρεη έλαο πξντζηάκελνο, ν αληίζηνηρνο δηεπζπληήο πνπ είπε πξνεγνχκελα
ν ζπλάδειθνο ν Θέληξεο φπνπ φκσο έηζη ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα,
ζπκεζείηε θαη ηελ θξάζε ηνπ πάιαη πνηέ πξσζππνπξγνχ Θψζηα Πεκίηε, ηη λα
θάλνπκε θχξηνη, ε Διιάδα απηή είλαη.
Άξα ινηπφλ νη επηζεκάλζεηο απηέο θαιέο είλαη φκσο νη αληηπαξαζέζεηο θαη
επηηξέςηε κνπ θαη ηελ ιέμε, νη θνθνξνκαρίεο ηνπ ζηπι πνηνο είλαη ν
Θαξαηδαθέξεο πνπ ζα πεη εγψ ζαο εγγπψκαη; Δγψ ζα ζαο πσ ινηπφλ κηιψληαο
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Θαξαηδαθέξε, έζησ θαη αλ δελ κνπ έρεη δψζεη ηελ άδεηα,
φηη δελ κπνξεί λα εγγπεζεί θαλέλαο Θαξαηδαθέξεο. Γελ κπνξεί λα εγγπεζεί
θαλέλαο Θαξχδεο, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φιν ην Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην
Αζήλαο, Ξάηξαο θαη πεξηρψξσλ δηφηη δελ μέξεηο ηη ζα είλαη απηφ ην πξάγκα
πνπ ζα έξζεη. Ξξνζπαζνχκε ινηπφλ λα βξνχκε κηα θαη πήγε ην ζέκα εθεί θαη
ζηνπο ζεηζκνχο ή πξσηαξρηθά ζηνπο ζεηζκνχο, έλα ειάρηζην ζπκβαηφ ψζηε
λα απνηξέςνπκε ηνπο κεγάινπο θηλδχλνπο. Κηθξνχο ζα έρνπκε, κελ
θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο θαη ζα έρνπκε θαη άιινπο θαη φπσο
ιέλε πνιχ ζσζηά ζα δνχκε κε ηνπο ζεηζκνχο. Κπαίλεη ινηπφλ ην δήηεκα θαη
εδψ είλαη ην γεληθφ πνπ ζέισ λα πσ, ην δήηεκα ησλ ππνδνκψλ. Θάπνηνη
ινηπφλ κηιάλε ζαο νη ππνδνκέο λα θξίλνπλ, κφλν ελλνψ νη ππνδνκέο, λα
θξίλνπλ απηφ πνπ ιέγεηαη πεξηερφκελν, λα θξίλνπλ ηελ νπζία. Θα κνπ πεη
θάπνηνο ινηπφλ φπσο ιέλε, ιέγαλε κάιινλ γηαηί εκέλα έρνπλ θχγεη θαη νη δχν ν
παηέξαο κνπ θαη ε κάλα κνπ, αιιάμαλε νη επνρέο ζήκεξα, δελ είλαη φπσο
θάπνηε. Βεβαίσο. Ρη ζα πεη φκσο ην αιιάμαλε νη επνρέο; Ρη ζα πεη δειαδή γηα
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παξάδεηγκα, είκαζηε επραξηζηεκέλνη εκείο φηαλ είκαζηε 50 ζε κηα αίζνπζα
ζην Ξέηξηλν κε κία ζφκπα πνπ μχια θέξλακε θάλα θνκκάηη απφ πεχθν απφ ηα
ζπίηηα καο γηα λα αλάςνπκε θσηηά, πιεξψλακε έλα θαζεγεηή καζεκαηηθφ 20
δξρ. ηε βδνκάδα γηα λα έρνπκε καζεκαηηθφ θαη απφ ηνπο 50 νη 48 κπαίλαλε
ζηα ηφηε παλεπηζηήκηα πνπ δελ ήηαλ ηα ίδηα κε ηα ζεκεξηλά. Ήηαλ πνιχ
δπζθνιφηεξα θαη επηηξέςηε κνπ λα έρσ άπνςε γηα απηφ. Γηαηί ην ιέσ απηφ;
Γελ ιέσ γηα λα θαζίζνπλ ηα παηδηά ζηα απγά ηνπο. Ρα παηδηά λα δηεθδηθνχλ, νη
γνλείο λα δηεθδηθνχλ λα κελ ζηακαηάκε φκσο κφλν ζε απηφ, γηαηί απηφ δελ
ιχλεη ην πξφβιεκα.
Θαη ηψξα έξρνκαη ζηνλ θνξκφ ζηελ θαξδηά απηψλ πνπ ζέισ λα πσ. Έρσ ηελ
αίζζεζε φηη δνχκε, βξηζθφκαζηε ζε κηα πνιηηηζκηθά αξλεηηθή θακπή. Έρνπκε
κία γεληά ε νπνία δελ είλαη γεληά κε θηλεηφ, είλαη κηα γεληά θηλεηφ. Θαη ηη
ζεκαίλεη απηφ; Γελ απνηειεί κνκθή θαη θξηηηθή θαη βάξνο ζε απηή γεληά,
ζεκαίλεη φηη έρνπλε κηα βνκβαξδηζκέλε ζθέςε, έλα φγθν πιεξνθνξηψλ ηνλ
νπνίν δελ έρνπλ θακία δπλαηφηεηα κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα ηελ
επεμεξγαζηνχλ θαη γη’

απηφ παξνπζηάδνληαη θαη ηα θαηλφκελα ηα νπνίν

βιέπνπκε θαζεκεξηλά φπσο ην παξάδεηγκα ηνπ καζεηή κε ηελ επίζεζε ζηε
δαζθάια ηνπ γηαηί δελ ηνπ έζβεζε κία απνπζία. Έρνπκε ινηπφλ κία ζθέςε
ηέηνηα ε νπνία δελ έρεη θαλέλα ζηνηρείν θξηηηθήο θαη έρεη κφλν έλα ζέισ. Απηφ
πνπ επηδηψθνπλ θαη φινη νη άιινη. Λα κελ πσ γηα εθείλν ην πεξίθεκν
παξάδεηγκα γηαηί αμίδεη λα ην πσ φπνπ 500.000 ζπκπνιίηεο καο ςήθηζαλ κε ην
θηλεηφ γηα ην πνηα ζα βγεη πξψην κνληέιν ζε θάπνηα εθπνκπή ζηελ
ηειεφξαζε.
Πηηο επνρέο ηηο παιηφηεξεο απηψλ πνπ θάπνηνη ιέγαλε παρηψλ αγειάδσλ θαη ηηο
επνρέο ηνπ φρη ηπραία εχθνινπ δαλεηζκνχ γέκηζε ε Διιάδα παλεπηζηήκηα θαη
ΡΔΗ ηα νπνία κε ην πξψην θνχλεκα ηεο θξίζεο γνλάηηζαλ θαη δελ κπνξνχζε λα
γίλεη δηαθνξεηηθά. Θαη φρη κφλν γνλάηηζαλ αιιά ζηελ θπξηνιεμία απφ πιεπξάο
πεξηερνκέλνπ εμαθαλίζηεθαλ. Θαη θιείλσ ιέγνληαο φηη φια ηα παξαπάλσ, γηαηί
απηφ ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξεη εκέλα θαη ην ρψξν ηνλ πνιηηηθφ ηνλ νπνίν
εθθξάδσ. ια απηά γηαηί είλαη ππνηαγκέλα ζε κηα αδεθάγα θαζεκεξηλή αγνξά
πνπ εμαθαλίδεη θάζε πεξηερφκελν θαη νπζία κηαο απηνδχλακεο αλάπηπμεο πνπ
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ζα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο, φρη αλάγθεο θαθψο ή ζηνηρεησδψο θαιψο ππεξεζηψλ
πνπ ζα πξνζθέξνληαη θαθνπιεξσκέλα είηε εδψ είηε ζην εμσηεξηθφ.
Δπραξηζηψ πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Άιινο ζπλάδειθνο ηνπνζέηεζε; Ν θ. Θαξαγηάλλεο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Θαηαξρήλ φλησο
λα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζηνπο καζεηέο πνπ δίλνπλε ην δηθφ ηνπο αγψλα κε
βάζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε θαη είλαη ζεκαληηθφο
αγψλαο γηαηί ζηελ θαξδηά ησλ αηηεκάησλ ηνπο ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο
ζπλαληάκε πνιιά απφ ηα ππαξθηά θαη ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλε
ζήκεξα ζηα ζρνιεία θαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη έλα απφ απηά είλαη δπζηπρψο
θαη ε εμίζσζε ησλ πηπρίσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηα θνιιέγηα, κε θνιιέγηα
πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη ζηνλ πάην ηεο θαηάηαμεο, φρη κε ηα θξηηήξηα ησλ
καζεηψλ αιιά κε ηα θξηηήξηα ησλ κεγαιχηεξσλ νίθσλ ηεο Δ.Δ. πνπ θξίλνπλε
κε βάζε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα ηέινο πάλησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ρελ ίδηα ζηηγκή
δειαδή πνπ ην πνιπηερλείν ή νη άιιεο ζρνιέο είλαη εθεί πνπ είλαη θαη
ππάξρνπλ αμηνινγφηαηνη θαζεγεηέο εθπαηδεπηηθνί, δάζθαινη ζε φιεο ηηο δνκέο
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξαγκαηηθά θάλνπλε εθπιεθηηθή πξνζπάζεηα θαη έξγν θαη
πνιιέο θνξέο θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο, πεξλάεη απηή ε εμίζσζε πνπ έρεη
πάξα πνιινχο ζθνπνχο δελ είλαη ηεο ψξαο λα ηνπο αλαιχζνπκε, πάλησο αμίδεη
πξαγκαηηθά λα ζηαζνχκε δίπια ζε απηά ηα παηδηά γηαηί παιεχνπλε γηα ην
κέιινο ηνπο θαη δελ είλαη ηπραίν λα πσ ζηνλ θ. Αζπξνγέξαθα, δελ ιέσ φηη ην
έζεζε έηζη αιιά δελ είλαη ηπραίν φηη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ππάξρνπλε
θηλεηνπνηήζεηο ζηνπο καζεηέο επηιέρζεθε απφ κέζα πνπ ειέγρεη ε θπβέξλεζε
λα δεκνζηεπηεί απηφ ην βίληεν ην νπνίν είλαη πεξζηλφ κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηε
δαζθάια θαη έρεη πξνρσξήζεη ήδε ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη
φζνλ αθνξά ηελ πνηλή ζην καζεηή. Γειαδή επί ηεο νπζίαο κία πξνζπάζεηα
απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη πνηληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ε δηνίθεζε πξνζπάζεζε απαληψληαο ζε θάπνηα
βαζηθά δεηήκαηα πξνζπάζεζε λα ζέζεη ηε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
είλαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε θαη έηζη είλαη πνπ πέξα απφ ηηο γεληθέο εμαγγειίεο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη ζα έπξεπε λα είλαη πην
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ζπγθεθξηκέλεο, γηαηί είρε ην ρξφλν λα πξνεηνηκαζηεί λνκίδσ φηη ε παξαδνρή
φηη ην κεγάιν πξφβιεκα ππάξρεη έλα εκπφδην πνπ κπαίλεη ζηε κέζε θαη δελ
ιχλεη απηά ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα είλαη θαη ε νπζία ηεο ιχζεο. Γειαδή φηαλ
αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα, αλαγλσξίζεηο πνηνο θηαίεη θαη ηα δεκηνπξγεί ηφηε
κπνξείο λα βξεηο θαη ηη πξέπεη λα θάλεηο εζχ. Φπζηθά δελ ιέκε φηη έλα
πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί φιε ηελ Διιάδα, φινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο
κπνξεί λα ιπζεί άκεζα φκσο ε δηνίθεζε εθφζνλ ην αλαγλσξίδεη θαη ην
αλαγλσξίδεη λσξίο ζηε ζεηεία ηεο πξέπεη λα θηλεζεί κε ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν.
Γειαδή λα ζηεξίμεη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο έλσζεο γνλέσλ, ησλ καζεηψλ γηα λα
ιπζνχλε ηα πξνβιήκαηα θαη απφ ηηο πξψηεο ελδείμεηο θάπνηα βήκαηα δελ είλαη
ζεηηθά.
Λα πσ απφ ηε δηθή κνπ πείξα κηθξή-κεγάιε δελ έρεη ζεκαζία, λνκίδσ φηη φηαλ
θάλεηο πίζσ ζηε δηεθδίθεζή ηνπ, φηαλ δεηάο ιηγφηεξα απφ απηά πνπ πξέπεη
ηφηε είλαη δεδνκέλν φηη ζα πάξεηο θαη ιηγφηεξα. Γειαδή ζηε ζπλάληεζε κε
ηελ ΘΡΞ θαη ηελ θάζε ΘΡΞ θαη ηνλ Ξξφεδξν ηεο ΘΡΞ πνπ είλαη δηνξηζκέλνο
θάζε θνξά απφ ηελ θπβέξλεζε, δελ κηιάκε γηα θάπνηνλ ηπραίν δειαδή, κηιάκε
γηα έλαλ πξφεδξν ν νπνίνο νξίδεηαη, ηνπνζεηείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, είλαη
πνιηηηθφ πξφζσπν. Ινηπφλ απηφ ην πνιηηηθφ πξφζσπν έρεη πνιηηηθφ θφζηνο θαη
ζε απηφ κφλν κπνξεί λα ρηππήζεη έλαο δήκνο, κηα δηνίθεζε, έλα ηέινο πάλησλ
θίλεκα ησλ γνλέσλ θ.ιπ. Απφ απηή ηελ άπνςε νη δηεθδηθήζεηο ηνπ Γήκνπ πξνο
ηελ ΘΡΞ θαη ην πνπξγείν Ξαηδείαο πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρεο θαη δελ
θηάλεη κηα απάληεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ΘΡΞ φηη ιεθηά δελ έρνπκε, γηαηί ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ ην ιέλε απηφ φπσο καο είρε ελεκεξψζεη, δελ έρεη θιείζεη
ρξφλν ν πξνεγνχκελνο πξφεδξνο ηεο ΘΡΞ, ππάξρεη θαηεχζπλζε λα
πεξάζνπλε θαη νη θπιαθέο θαη ε Α/ζκηα πγεία θαη ε Β/ζκηα πγεία ζηηο ππνδνκέο
ηεο ΘΡΞ πνπ ζεκαίλεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο, πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο
κε ιηγφηεξα ρξήκαηα.
Ζ

ππνρξεκαηνδφηεζε

αλ

ζθεθηεί

θάπνηνο

ην

αληίζηνηρν

πέξαζκα

αξκνδηνηήησλ ζηνπο δήκνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ δειαδή λα ην θάλσ ιηαλά. Ρν 2006 ε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ 684.000
θαη θάηη ςηιά, ην 2011 525.000 θαη ην 2017 371.000. δειαδή κέζα ζε κηα
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δεθαεηία θφπεθε ην 50% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θεληξηθψλ πφξσλ πξνο
ηνπο δήκνπο γηα ηηο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ. Ραπηφρξνλα φκσο θαη απηφ έρεη
ζεκαζία πέξαζαλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο δήκνπο πνπ ζεκαίλεη φηη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρψξα, εληάμεη έιενο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπαηε ζα είζηε ζχληνκνο. ρη έιενο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα είκαη ζχληνκνο. Έιενο φκσο πξαγκαηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπαηε ζα είζηε ζχληνκνο. Νινθιεξψζηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Απηή ε ηαθηηθή ην λα κηιάεη θάπνηνο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα νινθιεξψζηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρν λα κηιάεη θάπνηνο θαη λα ηνπ δηαθφςεηο ηελ…. Έιενο,
εληάμεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πε φινπο ην είπα. πνηε ζέισ είκαη…
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ρνλ εηξκφ κνπ δελ ηνλ ράλσ αιιά έιενο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαηαξρήλ αθφκα θαη ν ηξφπνο πνπ ην ιεο λα είλαη πην
θφζκηνο. Δληάμεη, έιενο πξαγκαηηθά. Έιενο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ζα μαλαδηαθφςεηο, ην θαηαιαβαίλεηο απηφ ην πξάγκα;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: πνδείμεηο ζα θάλεηε ζηε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ φρη ζην
Ξξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κεγάιε…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ. Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε. Πνχπεξκαλ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ν Πνχπεξκαλ είζαη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη ηψξα λα ζαο πσ θάηη; Απηφ ην πξάγκα δείρλεη έλα
ήζνο ην νπνίν δελ είλαη ζσζηφ. Γελ είλαη ζσζηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα νινθιεξψζηε. Αθήζηε ηηο ππνδείμεηο.
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Γελ είλαη θακία ππφδεημε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθήζηε ηηο ππνδείμεηο, νινθιεξψζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν θνπζηνχκη θαη ε γξαβάηα δελ δίλνπλ ην θχξνο ζηνλ Ξξφεδξν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν δείρλεη ε θνηζίδα; Νινθιεξψζηε θχξηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν ήζνο ζνπ θξίλεηαη θαζεκεξηλά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε θ. Θαξαγηάλλε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν ήζνο ζνπ θξίλεηαη θαζεκεξηλά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Νινθιεξψζηε

θ.

Θαξαγηάλλε.

πνδείμεηο

ζηελ

ΙΑΦΘΖ

ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έια ζηακάηα ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε. Απηφ πνπ ζαο είπα, θαη κε κε θνηηάηε έηζη,
νινθιεξψζηε. ,ηη λα πείηε νινθιεξψζηε ζαο είπα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ιππάκαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ λα δείηε πφζν ιππάκαη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ξάλησο ηφζε ψξα ζα είρα ηειεηψζεη εηιηθξηλά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπαηε ζα είζηε ζχληνκνο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δληάμεη. Ρν ηη ζα ιέσ θαη ηη δελ ζα ιέσ δελ ην θαζνξίδεηο
εζχ φκσο. Θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο είπα νινθιεξψζηε.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρσ ην ρξφλν ζηε δηάζεζή κνπ γηα λα ηνπνζεηεζψ, δελ
θαηαιαβαίλσ πξαγκαηηθά γηα πνην ιφγν ην θάλεηο απηφ, δελ ην θαηαιαβαίλσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ζαο είπα νινθιεξψζηε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρεη μεθχγεη ε θαηάζηαζε έηζη; Γηα πξφεδξνο έρεη μεθχγεη ε
θαηάζηαζε πξαγκαηηθά. Θα κπνχκε ζε άιιε δηαδηθαζία. Θα κπνχκε ζε άιιε
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δηαδηθαζία. Δηιηθξηλά ζα καο αλαγθάζεηε λα κπνχκε ζε άιιε δηαδηθαζία. Θα
βάινπκε δήηεκα άιιν γηα ην πξνεδξείν.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θα βάινπκε άιιν ζέκα γηα ην πξνεδξείν.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δίζαζηε αγελήο θ. Ξξφεδξε, ζηνπο δεκφηεο είζαζηε αγελήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζαο επηηξέπσ, δελ κνπ δεηήζαηε ην ιφγν θαη δελ ζαο ην
έδσζα. Θαζίζηε θάησ. Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ δηάθνςε θαλέλαλ απφ ηελ ζπκπνιίηεπζε, δελ δηέθνςε θαλέλαλ
θαη εκέλα θαη Λίθν ακέζσο καο δηέθνςε. Έιενο δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ηψξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη πνιχ ιίγνο γηα Ξξφεδξνο ην θαηαιαβαίλεηο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζχ είζαη πνιχο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη, απηά ζα ηα ιεο ζηνπο δηθνχο ζνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Δγψ πάλησο ζέισ λα πσ ην εμήο. Ρν λα δίλνπκε πάληνηε
απαληήζεηο δελ είλαη ε θαιχηεξε ηαθηηθή. Ν ζεβαζκφο θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε θαη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε είπα θα Ρνθαηιίδε θαη κνπ είπε φηη δελ κηιάσ κε
ζεβαζκφ. Ρη λα θάλσ; Λαλνχξηζκα λα θάλσ κε κνπζηθνχια; Νινθιεξψζηε.
ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ: Ν πιεζπληηθφο επγελείαο….
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ν θ. Πειέθνο καο απνθαιεί φηη είλαη γηα θισηζηέο λένη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη δελ ηνπ αμίδεη λα είλαη αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε. Δίλαη
ληξνπή ηνπ, ληξνπή ζνπ, ληξνπή ζνπ. Λα ιεο είζαζηε γηα θισηζηέο. Απφ εθεί
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θαίλεηαη ε πνηφηεηά ζνπ. Ληξνπή ζνπ, ήζνπλα θαη πξψελ Γήκαξρνο , παηδηά
ζνπ ζα ήηαλε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: …. ζα ζνπ έιεγα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξαηδηά ζνπ ζα ήηαλε θαη έιεγεο απηά ηα πξάγκαηα. Ληξνπή
ζνπ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε θαίλεηαη απφ πνχ νξκψκελνο ιεηηνπξγεί
έηζη ν Ξξφεδξνο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρνπο δίλεηο ην θίλεηξν λα αζρνιεζνχλε ζε λέα παηδηά λα
πεγαίλεη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ν θ. Πειέθνο λα ιέεη είζηε θισηζηέο, ζα
δείηε ηη ζα πείηε. Δίζηε γηα θισηζηέο. Ληξνπή ζνπ, ληξνπή ζνπ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γήκαξρε εγψ φηαλ ήκνπλ Ξξφεδξνο ζνπ κίιεζα πνηέ ζηνλ
εληθφ;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κνπ αξέζεη πνιχ φηαλ ράλεηο ηελ ςπρξαηκία ζνπ δείρλεηο ην
πξαγκαηηθφ ζνπ πξφζσπν. Απηφ δείρλεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ ην δείρλεηο πάληα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ δείρλεηο ην πξαγκαηηθφ ζνπ πξφζσπν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζέλα έρεη απνθαιπθζεί, άζην.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κνπ αξέζεη λα ράλεηο ηελ ςπρξαηκία ζνπ. Ξξνρψξα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε θαίλεηαη απφ πνχ νξκψκελνο ιεηηνπξγεί
έηζη ν Ξξφεδξνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απφ ηφηε πνπ αλέιαβεο Γεκνηηθή Αξρή απνθαιχθζεθε θαη έρεηο
εζσηεξηθά πξνβιήκαηα. Έρεηο εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ιχζε ηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κεγάιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Παο ελνριεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Θαξαγηάλλε;

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

113

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίπα λα νινθιεξψζεη θχξηε…
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Παο ελνριεί;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θακία δελ καο ελνριεί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Καο ελνριεί ν θ. Πειέθνο λα απνθαιεί ιίγν ηνλ Ξξφεδξν ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Δίλαη εμσζεζκηθέο δηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
αλαιάβεη θαη δηθεγφξνο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ αθήζηε ηα απηά. Αθήζηε ηα, εγψ πξνζσπηθά
φηαλ ήζαζηαλ αληηπνιίηεπζε ζαο πξνζηάηεπα. Θ. Ληεληαθέ εγψ πξνζσπηθά
φηαλ ήζαζηαλ αληηπνιίηεπζε ζαο πξνζηάηεπα, λα κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα βάινπκε λα δνχκε αλ ππάξρεη ηα βίληεν πνπ παίξλεηε ηνλ
θχξην θαη ηα ηξαβάεη λα δνχκε πψο ζπκπεξηθεξφζαζηαλ εζείο θαη πψο
ζπκπεξηθέξεζηε εζείο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θ. Ληεληαθέ θαίλεηαη απφ πνχ νξκψκελνο ιεηηνπξγεί έηζη ν
Ξξφεδξνο. Δίλαη ηαθηηθή, ζαο ελνρινχλ απηά πνπ ιέεη ν θ. Θαξαγηάλλεο γη’
απηφ ην θάλεηε. Θα ηνλ αθνχζεηε φκσο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ ήκνπλα παξψλ θαηαξρήλ. Δίδα κηα δηαδηθαζία.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θα ηνπ δψζεηε 5 ιεπηά λα νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη εγψ δελ κηιάσ ζηελ νπζία.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θ. Ληεληθέ ην φηη είζηε δήκαξρνο δε ζαο αζσψλεη απφ θάηη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη πήξα ηελ αθνξκή απφ απηφ πνπ είπε ν θ. Πέιεθνο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ρν φηη είζηε δήκαξρνο δε ζαο αζσψλεη απφ θάηη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξήξα ηελ αθνξκή θαη είπα θνίηα πνηνο κηιάεη. Δίλαη ζξάζνο,
είλαη απχζκελν ζξάζνο. Δίλαη απχζκελν ζξάζνο θαη ππνθξηζία.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Δθηίζεζηε. Δθηίζεζηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γήκαξρε κηιάο εζχ πνπ θάλεηο ζηνπο αληηπάινπο ζνπ; Κηιάο
εζχ;
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ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θα δψζεηε 5 ιεπηά λα νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ην
νθείιεηε. Ρν νθείιεηε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ζήκεξα δελ
αθνχζαηε ηίπνηα απφ ηελ πηέξπγά καο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο.
Θαη εθαηνληάδεο άλζξσπνη πνπ ήηαλ εδψ κπνξνχλ λα ην επηβεβαηψζνπλ.
Ινηπφλ ζεβαζκφ θαη λα αθνχζεηε ηη ζα πεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Δπγεληθφηαηα

ην

είπα.

Ν

θ.

Πειέθνο

έθαλε

επίζεζε.

Νινθιεξψζηε, πψο λα ην πσ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Δίλαη θνβεξφ, είλαη θνβεξφ, απηφ πνπ ζπκβαίλεη θάζε θνξά
φηαλ πάεη λα κηιήζεη ε αληηπνιίηεπζε λα θάλεηε δηαθνπέο, λα επεκβαίλεηε
απαληψληαο, λα πξνθαιείηε αληηπαξάζεζε κε ηέηνηνπο φξνπο. Απηή ην θάλεη ε
δηνίθεζε θαη ην νξίδεη ην πξνδξείν θαη εθφζνλ γίλεηαη επαλεηιεκκέλα ζεκαίλεη
φηη είλαη ηαθηηθή, φηη είλαη επηινγή ζαο λα γίλεηαη απηφ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο είπα, νινθιεξψζηε έρεηε κηιήζεη.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Θαη επεηδή είλαη επηινγή ζαο θαη ηνλ θαλνληζκφ…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηιάεη παηδί κνπ κε κηιάο εζχ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ρη λα κελ κνπ απαληήζεη ηελ ψξα πνπ κηιάεη. Δγψ δελ
απαληήζεη ηφζε ψξα δελ έρσ δηαθφςεη θαλέλαλ. Θαλέλαλ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: πνηνη επηθαινχληαη ηνπο ζεζκνχο λα πάξνπλε ζέζε. πνηνη
επηθαινχληαη ηνπο ζεζκνχο θαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην σο πνιηηηθφ φξγαλν λα
πάξνπλε ζέζε γη’ απηή ηελ ηαθηηθή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο πάλησλ.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ινηπφλ ιέσ φηη εθφζνλ θαηαιαβαίλεηε θαη μέξεηε ηνλ
θαλνληζκφ θαηαιαβαίλεηε θαη μέξεηε φηη απηφ δελ πάεη πάξα πνιχ καθξηά.
Θάπνηα ζηηγκή ε αληηπνιίηεπζε πνπ είλαη θαη ε πιεηνςεθία ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζα αλαγθαζηεί γηα λα πξνζηαηεπηεί λα πξνζηαηεχζεη θαη ηελ ίδηα
ηε ιεηηνπξγία, εγψ ζαο ην έρσ μαλαπεί, λα πάξεη άιια κέηξα. Γελ ζέινπκε λα
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ην θάλνπκε γηαηί ζεβφκαζηε ηε λεφηεηα ηνπ ζεζκνχ, ηεο ειηθίαο ζαο, ηεο
απεηξίαο ζαο αιιά θάπνηα πξάγκαηα έρνπλ έλα φξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρη κέηξα θ. Θαξαγηάλλε; Γηα πείηε. Ξψο;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θα ζε θαζαηξέζεη. Απηφ ελλνεί.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ππλερίδεηε Ξξφεδξε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, πψο ζα κε θαζαηξέζεη;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ππλερίδεηε; Ππλερίδεηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη ιέεη…
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γελ ζα απαληήζεηε Ξξφεδξε, δελ ζα απαληήζεηε, νχηε εγψ
απαληνχζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θαξαγηάλλε νινθιεξψζηε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κάιινλ ν επηθεθαιήο ζνπ επεηδή είλαη πξψελ Γήκαξρνο λνκίδεη
φηη είλαη θάπνπ αιινχ, εθεί είλαη ην πξφβιεκα. Ν ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο
είλαη απηφο. Ν ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη απηφο.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Έρεηε απνρσξήζεη απφ ηελ αίζνπζα κηζή ψξα, ιείπεηε,
κπαίλεηε κέζα, κε έρεη δηαθφςεη ν Ξξφεδξνο 5 θνξέο θαη κπαίλεηε κέζα ρσξίο
λα μέξεηε ηη δηαθπβεχεηαη, ηη ζπδεηηέηαη θαη θάλεηε επίζεζε. Απηφ ην πξάγκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηζή ψξα έιεηπα.
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Κηζή ψξα. Έλα ηέηαξην; 10 ιεπηά. πάλησο απφ ηελ ψξα
πνπ έρσ μεθηλήζεη εγψ λα ηνπνζεηνχκαη δελ είζηε ζηελ αίζνπζα. Γελ μέξεηε ηη
έρσ πεη θαη κπαίλεηε κέζα θαη επηηίζεζηε. Δίλαη θνβεξν. Απηή ε ηαθηηθή φκσο
δελ κπνξεί λα ζαο βγάιεη πνιχ καθξηά.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ζ πνιπηδηνθηεζία πάλησο θαη ε πνιπκεηνρηθφηεηα ζπλήζσο
νδεγεί ζε ππνβηβαζκφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: Ιέσ ινηπφλ φηη απφ ην 2206 ππήξρε ππνρξεκαηνδφηεζε
πάλσ απφ 50%. Άξα ην βαζηθφ ζέκα είλαη ην αλ ζθνπεχεηε θαη εδψ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζείηε κε επθξίλεηα αλ ζθνπεχεηε λα δηεθδηθήζεηε απφ ην πνπξγείν
Ξαηδείαο απηνχο πνπ πφξνπο πνπ ιείπνπλε πξνθεηκέλνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
λα κπνξέζνπλ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία πνπ ε
πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη είλαη πάξα πνιιά ρξφληα πξνβιήκαηα. Θαη επεηδή
αθξηβψο ε ζπδήηεζε έρεη λα θάλεη κε ην φηη έρνπκε ζε κηα θαλνληθφηεηα
ππνηίζεηαη, κε ην φηη ιεθηά ππάξρνπλ, ε λέα θπβέξλεζε ιέεη φηη έρεη θαη ηα
εξγαιεία θαη ηνλ ηξφπν θαη ηα ζηειέρε θαη μέξσ εγψ ηη άιιν γηα λα κπνξέζεη
λα θέξεη θαη ιεθηά θ.ιπ. ηδνχ ε Οφδνο ηδνχ θαη ην πήδεκα. Λα έξζεη δειαδή
θαη ε θπβέξλεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη φζν πξέπεη ηνπο δήκνπο θαη ε δηνίθεζε
λα δηεθδηθήζεη ρξεκαηνδφηεζε θαη λα κελ πξνζπαζεί λα ιχζεη κε άιινπο
ηξφπνπο ην πξφβιεκα απηφ πνπ ζα νδεγήζεη αχξην ζε άιια κνλνπάηηα. Γηαηί
είλαη ινγηθφ ζηελ απειπηζία πάλσ έλαο Γήκνο λα επηιέμεη ηηο ρνξεγίεο…
κάιινλ ινγηθφ; Δίλαη ζέκα πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο γηαηί εκείο δηαθσλνχκε κε
απηφ. Λα επηιέμεη κηα ρνξεγία φκσο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επηιέγεηαη κηα ρνξεγία
γηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη λφκνο, πεξλάεη λφκνο ν
νπνίνο ιέεη φηη ζε κεξηθά ρξφληα απφ ηψξα απηφο πνπ ρνξεγεί ζην ζρνιείν ζα
έρεη ιφγν θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ
ιεηηνπξγία, γηα ην ηη ζα δηδάζθεηαη. Απφ απηή ηελ άπνςε θάπνηα δεηήκαηα
εηδηθά πνιχ θξίζηκα θαη επαίζζεηα φπσο είλαη ην δήηεκα ηεο παηδείαο γηα ην
δήηεκα ησλ ππνδνκψλ δελ είλαη θάηη μέλν, άζρεην, είλαη φιν καδί δήηεκα ηεο
παηδείαο ζπλνιηθά θαη γη’ απηφ αθξηβψο έπξεπε ην πνπξγείν Ξαηδείαο λα
κπνξεί λα ειέγρεη απηή ηε δηαδηθαζία, λα έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο,
ηεο ιεηηνπξγίαο, ηεο ίδξπζεο λέσλ ζρνιείσλ εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θ.ιπ.
Γεχηεξν ζέκα είλαη νη ζρνιηθέο επηηξνπέο. Πηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο φλησο
επίζεο ππάξρεη ζνβαξή ππνρξεκαηνδφηεζε φκσο ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή πψο
κε απηά ηα ιίγα ρξήκαηα ζα ππάξρεη θαη εθεί θπζηθά ππάξρεη δήηεκα θαη
πξέπεη λα δεηήζνπκε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ παξαπάλσ. κσο είλαη θαη έλα
ζέκα απηφ πνπ ιέλε νη εθπαηδεπηηθνί θαη δηθαίσο ην ιέλε λα ππάξμεη κία
θφξκνπια ηέηνηα πνπ λα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο.
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Δίλαη απαξάδεθην, είλαη απαξάδεθην λα έξρεηαη Γ/ληήο θαη λα θαηαγγέιιεη φηη
δελ έρεη ραξηί πγείαο. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη, δελ πξέπεη λα θηάλεη ηέηνην
πξάγκα, λα θηάλεη ε θαηάζηαζε εθεί ηέινο πάλησλ ζε έλα ζρνιείν, λα έρεη
ηέηνηα πξνβιήκαηα. Πε απηά πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιπζνχλε άκεζα, κε ηνλ
έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν βξείηε ηνλ ηξφπν λα ηα ιχζεηε. Γελ κπνξεί λα
ζπδεηάκε ηψξα, είλαη άιιν πξάγκα λα πεηο φηη δελ κπνξψ λα ιχζσ ζε δχν
κέξεο ην λα θηηάμσ ηνπαιέηεο. Δληάμεη, ζπκθσλνχκε, δελ κπνξεί λα πεη
θαλέλαο ην αληίζεην. κσο ην λα ιείπνπλε ξνιά απφ ηα ζρνιεία αο πνχκε,
ξνιά πγείαο απφ ηηο ηνπαιέηεο είλαη θάηη ην νπνίν έπξεπε λα έρεη ιπζεί. Γε
έπξεπε λα ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε.
Θαη θιείλνληαο λα πσ ην εμήο, επεηδή έηπρε θαη ην έδεζα ζην ζεηζκφ ηνπ
Ηνπιίνπ θαη πξαγκαηηθά εχρνκαη θαλέλαο ζπλάδειθνο λα κελ βξεζεί ζε ρψξν
ζρνιείνπ ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ζεηζκφο. Ήηαλε ιεηηνπξγνχζαλ ηα ΘΑΚ ηνπ
Γήκνπ ηελ ψξα πνπ έγηλε, ήηαλ ε ηειεπηαία κέξα, ηελ ψξα πνπ έγηλε ν
ζεηζκφο. Δγψ ην ιέσ θαη γηα ηνλ ζπλάδειθν ηνλ Θαξαηδαθέξε, αλεμάξηεηα αλ
δηαθσλεί ή ζπκθσλεί θάπνηνο γηα ηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε δελ πξέπεη λα
παίξλεη θάπνηνο πάλσ ηνπ έλα ηέηνην ζέκα. Δίλαη πνιχ κεγάιε επζχλε. Θαη
επεηδή πνηέ δελ μέξεηο ηνλ θφβν ηνλ Ηνπδαίσλ, πνηέ δελ μέξεηο ηη κπνξεί λα
γίλεη πξέπεη ζην κέηξν πνπ καο αληηζηνηρεί λα δηεθδηθήζνπκε λα ιεθζνχλ φια
εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα λα γίλεη αληηζεηζκηθφο έιεγρνο γηα λα κπνξέζνπκε
φζν πεξλάεη απφ ην δηθφ καο ρέξη λα πξνζηαηεπζνχκε. Γηαηί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαλέλαο δελ κπνξεί λα μέξεη ηη κπνξεί λα μεκεξψζεη. Απηφ
ηψξα φηη εγγπψκαη εγψ ή εγγπάηαη ν άιινο κε βάζε θάπνηεο γλψζεηο πνπ έρσ,
δελ ζηέθεη, δελ πξνθχπηεη θαη παίξλεη θαη κηα επζχλε απηφο πνπ ην ιέεη πνπ
δελ ηνπ αλαινγεί.
Ιέσ ινηπφλ θαιφ ζα είλαη επεηδή ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη
πνιχ ζνβαξά, είλαη πάξα πνιχ ζνβαξά, ην δήηεκα ηεο ππξαζθάιεηαο, ην
δήηεκα ηεο αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο, ην δήηεκα ηεο αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο ζε απηά θαη εδψ είκαζηε πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε λα ιπζνχλε θαη
λα ιπζνχλ απνθαζηζηηθά γηαηί δελ κπνξεί ην 2020 κε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ,
κε ηε δπλαηφηεηα φλησο ζην κέηξν απηφ πνπ είλαη δπλαηφ επηζηεκνληθά θαη
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ηεθκεξησκέλα λα απαληεζεί, λα πάξνπκε κέηξα πξφιεςεο ζην φλνκα ησλ
νηθνλνκηθψλ λα κελ γίλεηαη. Θαη λα κελ γίλεηαη θαη λα ππάξρεη θίλδπλνο,
ρηππάσ μχιν θαη πξαγκαηηθά ην αληεχρνκαη, αχξην-κεζαχξην λα γίλνπκε
κάξηπξεο θαθψλ εηδήζεσλ θαη δελ ζα είλαη θαιφ γηα θαλέλαλ ζε απηφ ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ ην πξάγκα. Άξα εηδηθά ζην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο θαη φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο ην θξάηνο είλαη πάξα-πάξα πνιχ
πίζσ, είλαη πάξα πνιχ πίζσ, ε θεληξηθή εμνπζία γηα πνιιά ρξφληα δελ έρεη
αζρνιεζεί κε απηφ ην ζέκα θαη πεηάεη απιά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο δήκνπο ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ γηα λα ιχζεη ηέηνηα
δεηήκαηα, νχηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα κπνξέζεηο έζησ θαη κε άιινπο ηξφπνπο
λα ηα ιχζεηο θαη πξέπεη ζε απηφ λνκίδσ εδψ πέξα δελ κπνξεί λα ππάξρεη
δηαθσλία πηζηεχσ, πξέπεη εδψ πέξα λα ζηαζνχκε φινη ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ θαη λα δηεθδηθήζνπκε φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κέηξα πξφιεςεο
κπνξνχκε λα έρνπκε γηα ηα ζρνιεία, εγψ ιέσ θαη γηα φιεο ηηο ππφινηπεο
ππνδνκέο ηνπ δήκνπ γηα ηηο ππφινηπεο δνκέο, λα ηα δηεθδηθήζνπκε θαη
πξαγκαηηθά λ ηα θαηαθέξνπκε. Δίλαη θξίζηκν ζε απηά πνπ έβαιε ε έλσζε
γνλέσλ πξαγκαηηθά ν δήκνο λα ζηαζεί, εκείο ζα είκαζηε ζην πιεπξφ ηεο
έλσζεο γνλέσλ ηνπο ζηνπο αγψλεο ηνπο γηαηί πξαγκαηηθά είλαη δίθαηνη θαη ηα
αηηήκαηά ηνπο έρνπλ δίθαην ραξαθηήξα θαη απφ απηή ηελ άπνςε θαινχκε θαη
φινπο ηνπο γνλείο, φινπο ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζηαζνχλε
δίπια ηνπο ζε απηφ θάιεζκα αγψλα πνπ θάλνπλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ θα Γθάλα.
ΓΘΑΛΑ-ΟΖΓΑΘΖ: Δπηηξέςηε κνπ θαη κέλα λα θαηαζέζσ ηηο απφςεηο κνπ.
πεξέηεζα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε επί 36 έηε απφ ηα νπνία ηα 33 ζην
Σατδάξη. Κε ηα 36 ρξφληα ππεξεζίαο έρσ λα πσ φηη έθπγα κεηά απφ 36 κε ηελ
πηθξία φηη δελ έρεη δνζεί ζηελ παηδεία ε βαξχηεηα πνπ ηεο πξέπεη ζην
ζρεδηαζκφ, ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηε ζσζηή ηεξάξρεζε απφ ην
λεπηαγσγείν μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ κέρξη ηα παλεπηζηήκηα.
Πηα 33 ηψξα ρξφληα πνπ έρσ ππεξεηήζεη ζην Σατδάξη έηζη έρσ γλσξίζεη ηα
ζρνιεία θαη απφ ηε ζέζε ηνπ γνλέα θαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή θαη απφ ηε
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ζέζε ηνπ δηεπζπληξίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηειεπηαία έηζη απφ ηε ζέζε
ηεο δεκνηηθήο ζπκβνχινπ φπνπ ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία κε ηνλ θ. Γξνχιηα
ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμήο καο είρακε επηζθεθζεί φια ηα ζρνιεία θαη
είρακε θαηαγξάςεη ηα πξνβιήκαηα, ηα είρακε θαηαζέζεη κάιηζηα θαη ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Λαη, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε φια ηα ζρνιεία. πάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνληαη εχθνια θαη ππάξρνπλε θαη ρξφληα πξνβιήκαηα. Σξφληα
πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη δχζθνια θαη ζέινπλε θαη απφ θνξείο ηελ
επηρνξήγεζε. ια απηά ηα ρξφληα ε Γεκνηηθή Αξρή αληαπνθξηλφηαλ ζε φπνηα,
άκεζα ζα πσ, ζε φπνηα πξνβιήκαηα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη. Έρνπλ πάεη
πίζσ φκσο ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηα νπνία φζν κέλνπλ επηδεηλψλνληαη, άξα
ην φηη ηα θιεξνλφκεζε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη δελ είλαη δηθφ ηεο ην πξφβιεκα
δελ δηθαηνινγεί νιηγσξία. Θα πξέπεη ινηπφλ λα κπνπλ πξνηεξαηφηεηεο λα γίλεη
κηα ηεξάξρεζε θαη εηδηθά ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο, έηζη λα
πάξνπλ πξνηεξαηφηεηα απηά ηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο ζηα ζρνιεία είηε είλαη
κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είηε είλαη ζηνλ πξναχιην ρψξν είηε είλαη ζηελ
πξνζβαζηκφηεηα ζηα ζρνιεία, πγηεηλή ζε ηνπαιέηεο, απνιπκάλζεηο, απηά ηα
ζέκαηα πξνεγνχληαη απφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαίδεπζεο ηα νπνία
αθνινπζνχλ ηα αγνξαζηνχλ θαη παινπίλαθεο, λα αγνξαζηνχλ θαη πίλαθεο
δηδαζθαιίαο θαη laptop θαη φια απηά. Θα έιεγα ινηπφλ απηή είλαη ε πξφηαζή
κνπ φηη ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ απηά θαη λα αθνινπζήζνπλε ηα άιια.
ζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή επηηξνπή έδεζα φιε ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ, ζα πσ
φηη νη ζρνιηθέο επηηξνπέο ήηαλ ζηα ζρνιεία, ηελ είραλ δειαδή νη Γ/λζεηο ησλ
ζρνιείσλ ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλε κε κεγαιχηεξε άλεζε εθφζνλ γηλφηαλε
ρξεζηή δηνίθεζε απφ ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ. Δίρα ηελ ηχρε λα έρσ πνιχ θαιφ
Γ/ληή ζην ζρνιείν, ηνλ δηαδέρηεθα θαη φηαλ πήξαλ ηα ρξήκαηα απφ ηηο
ζρνιηθέο επηηξνπέο δφζεθαλ πνιιά, έλα παρπιφ πνζφ ζηελ ηφηε δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ πνπ ήηαλε ν θ. Καξαβέιηαο. Απφ ηφηε θαη κεηά νη πεξηθνπέο ζηα
ζρνιεία ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Αλ κπνξνχζε λα
γίλεη, λα ην δεη λα ην κειεηήζεη ε Γεκνηηθή Αξρή ψζηε αλ είλαη ηα πάξνπλε
φια, λα πάξνπλ έλα κεγαιχηεξν κέξνο, νπσζδήπνηε πάλησο ε άλεζε πνπ
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δίλεηαη ζηηο Γ/λζεηο ησλ ζρνιείσλ φηαλ έρνπλ ηα ρξήκαηα ζηα ρέξηα ηνπο,
γηαηί δελ παίξλνπλ κφλν

ηελ επηρνξήγεζε ηψξα νη ζρνιηθέο επηηξνπέο,

παίξλνπλ θαη ηα θπιηθεία, απηά ηα είραλε ηα ζρνιεία ηα νπνία κπνξνχζαλε λα
θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο, λα έρνπλε θξνληίζεη θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ
ζρνιείσλ θαη λα θξνληίδνπλε θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε γηα ηελ επηηπρία
ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο έξγνπ.
Θέισ φκσο λα ζηαζψ θαη ζηελ ζπκβνιή θαη ηελ πξνζθνξά ησλ ζπιιφγσλ
γνλέσλ, νη νπνίνη ήηαλ θαη παξακέλνπλ έηζη πνιχ κεγάιε, πνιχηηκε βνήζεηα
ζηα ζρνιεία. ρη, πξψηα απ’ φια γηα λα βάδνπλε ην ρέξη ζηελ ηζέπε πνπ ην
βάδνπλ θαη θαιά θάλνπλ ζα πσ εγψ, γηαηί είρα αληηκεησπίζεη ζέκαηα ηέηνηα, νη
ζχιινγνη βνεζάλε ζε φια ηα επίπεδα, ζηεξίδνπλ ην ζρνιείν ζηελ επίιπζε
φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Θαη φηαλ βάδνπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε δελ
βιάπηεη, εγψ ζα ην πσ είρα αληηδξάζεηο φηη είλαη ζέκα δήκσλ, είλαη ζέκα
πνιηηείαο, φια ηα πξνβιήκαηα θαη λα κελ βάδνπλ νη γνλείο ην ρέξη ζηελ ηζέπε
ηνπο. Ζ δηθή κνπ απάληεζε είλαη φηαλ πηάζεη ην ζπίηη ζνπ θσηηά ζα ξίμεηο θαη
έλα θνπβά κέρξη λα έξζεη ε ππξνζβεζηηθή. Απηφ ην ξφιν επηηεινχλ νη
ζχιινγνη γνλέσλ θαη γη’ απηφ αμίδνπλ πνιιά ζπγραξεηήξηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα είκαη πνιχ ζχληνκνο. Λνκίδσ έγηλε κηα θαιή ζπδήηεζε ζην
κε κεγαιχηεξν βαζκφ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ησλ ζρνιείσλ, ηα επξχηεξα
ζέκαηα ηεο παηδείαο, λνκίδσ ππάξρεη κηα δηαβάζκηζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη κηα
πξνηεξαηνπνίεζε ζε ζρέζε κε φια απηά. Ξνιχ ζχληνκα απηνχο ηνπο κήλεο
απφ ηφηε πνπ αλαιάβακε έρνπκε θάλεη κεκνλσκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηα
πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ζρνιεία θαη εγψ ν ίδηνο. Σζεο είρα δεη γνλείο θαη
δηεπζπληέο, Γ/ληξηα θαη πνδηεπζχληξηα ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ φπνπ
αλάκεζα ζηα άιια πξνβιήκαηα θπζηθά ηέζεθε θαη ην ζέκα κε ην λεπηαγσγείν.
Ρα Σξηζηνχγελλα ζηελ εθδήισζε πνπ είραλε ην λεπηαγσγείν ζηελ Ζξψσλ
Ξνιπηερλείνπ πήγα θαη κίιεζα κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο γηα ην ζέκα
ην νπνίν πθίζηαηαη. Δπηδηψθνπκε ην δηάινγν θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ζα
ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα. Απηή είλαη ε επηζπκία καο, λνκίδσ φηη θαη ζα ην δείηε
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θαη ζηελ πξάμε ζηε ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηα κέζα ηα νπνία έρνπκε. ινη
είπαλ εδψ φηη ππάξρεη ππνρξεκαηνδφηεζε, αλαθέξζεθε επίζεο φηη ηα πνζά ηα
νπνία παξειήθζεζαλ αλ ππάξρνπλε, εγψ δελ ζέισ λα παξειζνληνινγήζσ,
νχηε λα κηιήζνπκε κε ιεπηνκέξεηεο εδψ ηη έγηλε ηη δελ έγηλε. Πίγνπξα ράζεθε
έλα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ απηή ηελ δπζιεηηνπξγία πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε
ζχζηαζε ηεο λέαο ζρνιηθήο επηηξνπήο δχν-δπφκηζε κεηά. Απηφ λνκίδσ
δεκηνχξγεζε απφ κφλν ηνπ έλα πξφβιεκα.
Ρψξα επίζεο ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα είδακε θαη φινπο ηνπο Γ/ληέο, κφλν ν
θ. Κπάινο έιεηπε αιιά εθπξνζσπήζεθε θαη ηα 15κειή ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ
ιπθείσλ εδψ ηελ Ξαξαζθεπή ην κεζεκέξη θαη έγηλε έλαο γφληκνο δηάινγνο,
θαηαγξάθεθαλ πάιη ηα πξνβιήκαηα θαη είλαη θαιφ θάπνηεο ζπλαληήζεηο λα
γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη θάπνηεο άιιεο ζπλνιηθά, απηφ ζα θάλνπκε, ζα
αθνινπζήζεη κηα ζπλάληεζε κε ηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο θαη ηνπο ζπιιφγνπο
γνλέσλ. Γηα θάπνηα ζέκαηα έρνπλ ήδε ππάξμεη ελέξγεηεο, ην μέξνπκε αο πνχκε
ην ζέκα ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ κε ηελ θνξηνεθθφξησζε. Δγψ πξνζσπηθά θάιεζα
ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Θξεηηθνχ, κηιήζακε, ηνπο είπα ην ζέκα, ην
παξαθνινπζήζακε κεηά, είκαζηε έηνηκνη λα πάξνπκε δξαζηηθέο απνθάζεηο
πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί εμ νινθιήξνπ ην πξφβιεκα. Έρνπκε δεη ηη θάλνπλ άιινη
δήκνη

ζε

ζρέζε

κε

ηελ

θνξηνεθθφξησζε,

δελ

είκαζηε

θαηά

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά ππάξρνπλε θάπνηεο ψξεο πνπ φλησο ηα παηδηά
πξέπεη λα έρνπλε πξφζβαζε ηελ ψξα ηεο πξνζέιεπζεο ζην ζρνιείν λα γίλεηαη
κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.
Έλα άιιν ζέκα πνπ λνκίδσ ην βάδνπκε ζε έλαλ γεληθφηεξν ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ είλαη νη ζπλαγεξκνί ζηα ζρνιεία θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ
απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Δηπψζεθε εδψ, νη πεξηζζφηεξν ην μέξεηε
θηφιαο, πφζεο θινπέο ηνπ ραιθνχ θαη ζην πεηξέιαην έρνπλ γίλεη ηνλ ηειεπηαίν
θαηξφ πνπ εθεί άκεζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη λα έρνπκε πεηξέιαην,
γηαηί εηδηθά ηνπο θξχνπο κήλεο ηνπ ρεηκψλα πξέπεη λα ππάξρεη ζέξκαλζε γηα
ηα παηδηά θαη ηνπο δαζθάινπο.
Πε ζρέζε κε ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε θαη ηελ ηαθηηθή ηελ νπνία έρνπκε ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο. Θνηηάμηε,
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είκαζηε ζηνπο πξψηνπο κήλεο θαη ζαο είπα θαη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε
ε δηαδνρή ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Λνκίδσ φηη ηνπ ρξφλνπ ζα είλαη
δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα, ζα είλαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο θαηαλνκήο, εκείο
ζα ην πνχκε θαη ην ιέκε κε φινπο ηνπο ηξφπνπο, επηδηψθνπκε ηε δηαθάλεηα,
ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηε ινγνδνζία κε φια ηα κέζα.
Ρψξα ηη λα πσ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη δελ… Ρψξα, εληάμεη, λνκίδσ γηα λα ην θιείζνπκε ινηπφλ ζα
γεληθή εηθφλα ην πνηνο ηξνθνδνηεί απηή ηελ θαηάζηαζε θαη αθήλεη ηνλ θ.
Θενθίιε λα ιέεη φιε ηελ ψξα άηνκα πξάγκαηα, δειαδή εγψ ζα πσ ην εμήο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, λαη, αο πνχκε αλαθέξεη ζπλέρεηα θ. Ξαληειάξν φηη
έπξεπε ηελ άιιε κέξα ή απηνχο ηνπο κήλεο λα έρνπκε θέξεη ην Κεηξφ.
Αλέθεξε γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ην wifi, ηα ιεθηά ηνπ wifi λα πάλε
αιινχ πνπ ην wifi είλαη θνππφλη πνπ έγηλε επί ησλ εκεξψλ ζαο. ρη ζαο ιέσ
φηη θάπνηα πξάγκαηα, γηαηί δεκηνπξγνχληαη θάπνηα ζέκαηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, ιέσ φηη φηαλ θάπνηνο θάλεη θαζαξία λνκίδσ ή ιέεη θάπνηα
πξάγκαηα επηιεθηηθά αλαθέξεζηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε αθήζηε ηνλ λα νινθιεξψζεη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ζα πνχλε, ζα μαλαπνχλε γηα ηηο παηδηθέο ραξέο πνπ είλαη
εγθεθξηκέλα ρξήκαηα απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φηη ιφγσ απηνχ δελ δαπαλψληαη
φια ηα ιεθηά. Γηα ην wifi πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα ρξήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα
πάλε αιινχ… λα ηα πάλε αιινχ.
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Έλα άιιν ζέκα, φλησο εηπψζεθε απφ ηνλ θ. Θαξαγηάλλε, είλαη ζέκα πνιηηηθήο
εάλ ν ρνξεγηθφο ζρεδηαζκφο. Δκείο θαηαθέξακε θαη πήξακε 20 ρηιηάξηθα γηα λα
θηηάμνπκε θάπνηεο ηνπαιέηεο. Ζ αληαπνδνηηθφηεηα…
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ρηο θηηάμαηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη αιιά πήξακε ηα ιεθηά, δπζηπρψο δελ κπνξνχκε αθφκα λα
ηηο θηηάμνπκε. Δκείο δεηήζακε λα καο ηηο θηηάμνπλε…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ … νη εληεηαικέλνη ζχκβνπινη λα ην
πνχλε ηφζε ψξα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Γελ

ην

άθνπζεο,

ην

είπε

ε

θα

Σξνλνπνχινπ.

Ζ

αληαπνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρνξεγία ηελ νπνία έθαλαλ ήηαλ λα θάλνπκε
κηα δξάζε γηα ηελ αλαθχθισζε. Παο ιέσ ελδεηθηηθά. Γηαηί ε ρνξεγία έγηλε απφ
ηελ εηαηξία αλαθχθισζεο ζπζθεπψλ.
Δπίζεο, εληάμεη αθνξά ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο Βεξγίλαο θαη απηφ μεθνιιάεη
θαη ζα έρνπκε λεφηεξα ζχληνκα. Δπηδηψθνπκε ηε δηαβνχιεπζε θαη θπζηθά ην
λεπηαγσγείν ζην Γαθλί, ην νπνίν βέβαηα ην λα ρηηζηεί ζε νηθφπεδν θαηλνχξην
ζρνιείν, βέβαηα ε θα Σξνλνπνχινπ πνπ παξαθνινχζεζε ζηελ ΞΔΓΑ ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ πξνθχπηεη φπσο μέξεηε πνιχ θαιά είρε εηπσζεί θαη
ηελ άιιε θνξά κε ην ζέκα ηεο θαζαξίζηξηαο απφ ηνλ λφκν απηφλ πνπ
αλαγθάδνληαη θαη ζα ππάξρνπλ ππεξάξηζκα παηδηά ζηα ζρνιεία, φρη κφλν εδψ
ζε πνιινχο δήκνπο δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαη πξέπεη λα δνζεί ιχζε. πσο
ιχζε ιέεη θαη ν θ. Θνπβαξάο θαη ζπκθσλνχκε ζε απηφ. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ζε
πνιιά ζέκαηα, ζε ππνρξεκαηνδνηήζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ηηο νπνίεο δελ πήξακε
έρεη θάλεη πάξα πνιιά ιάζε, λα δνχκε ηνλ ηξφπν θαη ην κέζν, ην θαιχηεξν
δπλαηφλ ψζηε λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα έρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηειέζκαηα. Θάπνηα πξάγκαηα φπσο θάπνηνη λφκνη ελδεηθηηθά είπαηε θαη
ηνπο λφκνπο γηα ηελ παηδεία θπζηθά αιιά εδψ ην ζέκα είλαη νη ππνδνκέο. Απηφ
ην ζέκα κε ηε λεπηαγσγεία θαη ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη ζνβαξφ ζέκα
θαη ππάξρνπλε ηα ζπιινγηθά φξγαλα, ππάξρεη ε ΞΔΓΑ, ε ΘΔΓΔ πνπ πξέπεη λα
δπλακψζνπκε ηε θσλή καο κε θάζε ηξφπν θαη λα δηεθδηθήζνπκε απηά πνπ
πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε.
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Δγψ ζαο αλέθεξα κία απφθαζε πξηλ, φθεηια λα ηελ δηαβάδσ, φπσο
δηαβάδνπκε αλαθνηλψζεηο θαη άιιεο θνξέο. Γελ ην έθαλα επεηδή είρε θφζκν.
Έπξεπε λα ην θάλσ εθείλε ηελ ψξα, ήηαλε ηξεηο ζεηξέο θαη κάιηζηα δελ ηελ
δεκνζηνπνηήζακε. Απηφ θ. Θενθίιε είλαη εηζήγεζε, ε ΘΔΓΔ δελ δίλεη ρξήκαηα,
είλαη εηζήγεζε ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Απφ απηφ…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Αλ ζεσξείηε φηη είλαη δηαζπξκφο φηη
αλαγλσξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή απφ φινπο ηνπο δήκνπο ην πξφβιεκα ην
νπνίν έρνπκε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, ην ζέκα ππάξρεη κηα απφθαζε, εθηίζεληαη νη δήκνη γηα λα
παίξλνπλε θάπνηεο απνθάζεηο. Δθηίζεληαη νη δήκνη. πάξρεη ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε δεκφζηα. Απιά εγψ αλαθέξσ παξνπζηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηελ
νπνία παξαιάβακε ελδεηθηηθά, είπακε θαη δηεθδηθψληαο θαη εδψ ππάξρεη κηα
κεζνδνινγία ζηγά-ζηγά πνηέ δελ είπα, ήκνπλα αηζηφδνμνο φηη ζα ηα
θαηαθέξνπκε. Απηά πνπ ιέηε έρεηε δηαζηξεβιψζεη απηά πνπ έρσ πεη άιιεο
θνξέο.

Ξξνρσξάκε

θαη

πηζηεχσ

θαη

ην

πνπξγείν

Δζσηεξηθψλ

ζα

αληαπνθξηζεί θαη ζα έξζεη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο
λνκίδσ φηη απηή ε θαηάζηαζε ησλ πξψησλ κελψλ είλαη ελδεηθηηθή ησλ
δπζθνιηψλ πνπ είρακε ζε επίπεδν θηφιαο επειημίαο λα αληαπεμέιζνπκε πέξα
απφ ηα ρξήκαηα ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηαηί πνιιέο θνξέο πξέπεη λα
ππάξρεη επειημία θαη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ην μέξεη απηφ, ψζηε λα
δίλνπκε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία. Απηά είρα λα πσ.
Δπραξηζηψ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Θνπβαξά γηα δχν ιεπηά.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Γχν ιεπηά θπξηνιεθηηθά, δχν ιεπηά θπξηνιεθηηθά. Έλα,
ζπκίδνπκε ην θάιεζκά καο 19/2 08:30 ε ψξα έμσ απφ ηελ ΘΡΞ θαινχκε ηνπο
πάληεο. Γχν, ζπλελλνεζήθακε κε ηελ θα Σξνλνπνχινπ ζα καο ζηείιεη
αλαιπηηθά απφ απηά πνπ ηα είπε θάπσο γεληθά πνην ζρνιείν, ηη αθξηβψο κέρξη
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πφηε αλαιακβάλεη ν Γήκνο λα θάλεη. Εεηάκε ακέζσο κεηά ζπλάληεζε ησλ
δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηεο Αληηδεκάξρνπ γηα λα δνχκε γηα ηα ππφινηπα
κηθξνδεηήκαηα ζε ηη βάζνο ρξφλνπ κπνξνχκε λα ην δνχκε. Εεηάκε ηελ
πξφζβαζε ζηα ραξηηά ηεο ππξαζθάιεηαο ησλ ζρνιείσλ γηα λα επηβεβαηψζνπκε
φηη είκαζηε εληάμεη, αλ δελ είκαζηε λα ην ζέζνπκε θαη απηφ ζηελ ΘΡΞ,
δψζηε κία ιχζε γηα θαζαξηζκνχο πδξνξξνψλ κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν
φ,ηη θαηαιαβαίλεηε κε φπνην ηξφπν ζέιεηε.
Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα κελ μαλαγίλεη απηφ πνπ έγηλε κε ηελ πξφζθιεζε πνπ
θάλαηε πξηλ απφ κία βδνκάδα φπνπ θαιέζαηε ηα 15κειή θαη ηνπο δηδάζθνληεο
θαη δελ θαιέζαηε ηνπο ζπιιφγνπο. Θεσξψ φηη ζα έπξεπε λα θιεζνχλ θαη νη
ζχιινγνη θαη ε Έλσζε, θαη επεηδή κνπ είπαηε θαη’ ηδίαλ πνπ ζαο είδα πξηλ απφ
ιίγεο κέξεο φηη ζα ππάξμεη θαη άιιε ζπλάληεζε κε ηα δεκνηηθά, ζεσξνχκε φηη
πξέπεη λα θιεζνχλ θαη νη ζχιινγνη ησλ δεκνηηθψλ θαη ε Έλσζε, γηαηί ππάξρεη
απηφ ην ηξίπηπρν, γνλείο, καζεηέο, θαζεγεηέο, δεηάκε απηή ηελ θαιή
ζπλεξγαζία.
Θαιά θάλαηε θαη πήξαηε ηε ρνξεγία, πξνζέμηε φκσο έλα πξάγκα θαη ζαο ην
ιέκε κε θαιή δηάζεζε απφ ηελ δπζάξεζηε εκπεηξία πνπ έρνπκε. Ν ρνξεγφο
έξρεηαη κηα, δπν, ηξεηο θαη αξρίδεη θαη δεηάεη άιια θαη ζαο ην ιέκε γηαηί;
Έρνπκε παξάδεηγκα γπκλαζίνπ ζηνλ Ξεηξαηά φπνπ ήξζε ρνξεγφο ε PIZZA hut
θαη κεηά ηνπο έβαιε λα καδέςνπλ φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα έξζεη άλζξσπνο
ηεο PIZZA hut λα αλαιχζεη ηη πγηεηλφ πνπ είλαη λα θαηαλαιψλεη θάπνηνο PIZZA
hut θαη ν ζχιινγνο γνλέσλ κνίξαδε δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ηεο PIZZA hut
ζηνπο καζεηέο.
Έρνπκε πεξίπησζε ρνξεγνχ ζε ΡΔΗ Ζιεθηξνιφγσλ πνπ είπε ζα έξζσ λα ζνπ
δψζσ ηηο πξψηεο χιεο εγψ αιιά ζα ηξνπνπνηήζεηο ην πξφγξακκα ησλ
καζεκάησλ ζνπ θαη ζα εμεηδηθεχζεηο κε ησλ δηθψλ κνπ πξψησλ πιψλ πνπ ζνπ
δίλσ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζσ φηη φηαλ ζα βγαίλεη απφ εθεί απηά ζα
ρξεζηκνπνηεί.

Δίλαη έλα επηθίλδπλν κνλνπάηη, θαιά θάλαηε πνπ δψζαηε ηε

ιχζε θαη εκείο καδί ζαο, πξνζέμηε ην κελ ην γεληθεχζεηε.
Ρέινο, θάπνηεο θνπβέληεο ηνπ θ. Θέληξε φηη ςεθίζηεθε ε θπβέξλεζε θ.ιπ. δελ
ππήξμε θακία θπβέξλεζε πνπ λα πεη φηη εγψ ζήκεξα ζα έξζσ θαη ζα δίλσ
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άιια ιεθηά ζην ιχθεην ηεο Δθάιεο, άιια ζην Σατδάξη, άιια ζην Θαξπελήζη θαη
άιια ζην Ξέξακα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΒΑΟΑΠ: ηαλ βγαίλεη θαη ιέεη φηη απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θνπβαξά ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λνκηθά ζα κηιάο.
ΘΝΒΑΟΑΠ: Λνκηθά κηιάσ. Λνκηθά κηιάσ. ηαλ ιέεη φηη απνηέιεζκα ηεο
αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε ρξεκαηνδφηεζε απηφ ην πξάγκα ην
ιέεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θνπβαξά ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Θνπβαξά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΒΑΟΑΠ: Δδψ δνχκε θ. Θέληξε θαη ζα ην δνχκε, εδψ ζα είκαζηε. Θαη φπσο
θάλαηε απηνθξηηηθή γη’ απηά πνπ θάλαηε ηφηε πνπ ήζαζηαλ ζηε δηνίθεζε ζα
ρξεηαζηεί λα μαλαθάλεηε απηνθξηηηθή γη’ απηά πνπ ιέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θνπβαξά ζαο επραξηζηψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξηλ πεξάζνπκε ζην 2ν ζέκα ηεο ζπδήηεζεο γηα ην
εμψδηθν…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη εγψ επραξηζηψ πνιχ, θαη εγψ επραξηζηψ. Διπίδσ λα
βνήζεζε ε θνπβέληα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:
επραξηζηνχκε.

Θ.

Πηαζηλφπνπιε

θαιφ

βξάδπ.

Θ.

Πηαζηλφπνπιε

ζαο
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πηαζηλφπνπιε ζαο επραξηζηνχκε πνιχ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

………………………

ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ πξηλ πεξάζνπκε ζην 2ν ζέκα έρνπκε δχν εξσηήζεηο λα
απαληεζνχλ. Ρν έλα είλαη κία εξψηεζε πνπ είρε θάλεη ε ζπλάδειθνο ε
Άιθεζηε ε Βίηζα ζηελ θα Κέκε ηελ Θνληνγηάλλε γηα ηα αδέζπνηα θαη ην άιιν
εξψηεκα είλαη πνπ ζέηεη έλαο ζπκπνιίηεο καο ν Φψηεο ν Γεκήηξνπιαο ζην
νπνίν ζέιεη λα ηνπνζεηεζνχλ εγγξάθσο φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο δειαδή
απιά ζα ην ζέζεη, δελ ζα ηνπνζεηεζνχκε ηψξα. Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ φιεο
νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο κέζα ζε έλα κήλα λα απαληήζνπλ εγγξάθσο. Θα
Θνληνγηάλλε γηα ην εξψηεκα ηεο θα Βίηζα, είρε ηεζεί…
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θέισ ζηε δηαδηθαζία λα πσ θάηη. Ινηπφλ θαηαξρήλ εγψ
έρσ 8 εξσηήζεηο, πξψηνλ απηφ. Γεχηεξνλ, εκείο ζαλ παξάηαμε κε βάζε ηελ
δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη αλεμαξηήησο πνηνο έθηαηγε θαη πνηνο έραζε
ηελ ςπρξαηκία ηνπ, δελ ζέισ λα κπσ ζε απηή ηε ζπδήηεζε, αλ δελ ππήξρε ην
δήηεκα ηνπ εμψδηθνπ ζα είρακε θχγεη, ζαλ πνιηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηφ
πνπ ζπλέβε. Κε απηφ ηνλ ηξφπν εθηηκήζακε εθείλε ηε ζηηγκή φηη έπξεπε λα
ην θάλνπκε αιιά επεηδή ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ εμψδηθνπ παξακέλνπκε.
Ρξίηνλ, εγψ ηειεηψλνληαο ηνπ ζέκα ηνπ εμψδηθνπ δεηάσ ή λα ζηακαηήζεη ε
δηαδηθαζία θαη λα γίλεη άιιε κέξα ή αχξην-κεζαχξην φ,ηη ζπκθσλήζνπκε
αιιηψο εκείο ζα απνρσξήζνπκε. Θαη γηα ηα ζέκαηα ην ηη ςεθίδνπκε ζα
βγάινπκε αλαθνίλσζε. Απηά. Ρψξα γηα ηηο εξσηήζεηο, δελ ζέισ λα ζαο ηα
ιέσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κπνξείηε λα ςεθίζεηε κε αλαθνίλσζε.

Γελ κπνξείηε λα

ςεθίζεηε κε αλαθνίλσζε. Άκα κείλνπλ νη ππφινηπνη… άκα απνθαζίζνπκε λα
ζπλερηζηεί πψο ζα ςεθίζεηε κε αλαθνίλσζε.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, εγψ ιέσ ηη ζα θάλνπκε. Θάλσ κία πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ζεσξεζείηε απψλ, απηφ ιέσ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Θάλσ κία πξφηαζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απηφ ζα ηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Υξαία, εληάμεη, ζχκθσλνη. Θα ην ζθεθηείηε, ζα ππάξμεη δηαβνχιεπζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν αλ ζα δηαθνπεί θαη ζα κεηαθεξζεί είλαη απφθαζε ηνπ
Ππκβνπιίνπ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Απηφ ιέσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ είλαη δηθηά κνπ…
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Δγψ ην βάδσ ηψξα απηφ ην ζέκα λα ην ζθεθηείηε, ζα
θνπβεληηάζνπκε, έρνπκε ην ρξνληθφ πεξηζψξην. Λα ην ζθεθηείηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην ζπδεηήζνπκε φινη καδί θαη βιέπνπκε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ. Ρειείσζα. Δπνκέλσο ζηηο εξσηήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ηνπ εμψδηθνπ είπακε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη κία παξαηήξεζε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, θάηζε, θάηζε λα ηειεηψζσ ιίγν. Δπνκέλσο
γηα ηηο εξσηήζεηο απηή ηε ζηηγκή, εγψ αλ θάλσ απηέο ηηο εξσηήζεηο ζεκαίλεη
φηη… εληάμεη είλαη… ζα ηηο θάλσ δεκφζηα κε θάπνην ηξφπν. Γηαηί απηή ηε
ζηηγκή αλ θάλσ απηέο ηηο εξσηήζεηο ζεκαίλεη φηη ν Γήκαξρνο πξέπεη λα
απαληάεη πεξίπνπ ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά. Ινηπφλ ζηακαηάσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηζφ ιεπηφ, λα πσ θάηη θαη εγψ γηα ηε δηαδηθαζία. Δπεηδή θαη εκείο
έρνπκε πνιιέο εξσηήζεηο αιιά αλ θάλνπκε ηηο εξσηήζεηο απηέο θαηαιαβαίλεηε
φηη δελ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζνχλε ζνβαξά ζέκαηα φπσο είλαη ην εμψδηθν θαη
ην δεχηεξν πνιχ ζνβαξφ ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηε βηβιηνζήθε. Κε ηε ρξήζε
ηεο βηβιηνζήθεο, είλαη ζνβαξφηαην γηαηί αξρίδεη ν ηεκαρηζκφο ηεο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη, φρη πνπ έρεη ρηιηάδεο βηβιία θαη πεγαίλεη ν θφζκνο θαη
δηαβάδεη. Απηή ηε βηβιηνζήθε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ζα κπνχκε κεηά ζην ζέκα. ζα ην ζπδεηήζνπκε ην
ζέκα
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κηζφ ιεπηφ, γηαηί θάηη έρεη παξεξκελεπηεί.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηή ηε βηβιηνζήθε πνπ δελ θηηάρλεηε γη’ απηφ. Θαηάιαβεο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ζα ζπδεηεζεί κεηά απηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηαηί έρεη γίλεη κία παξαλφεζε, εδψ πέξα επεηδή είλαη θαη ζέκα
θαη ησλ ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ εηδηθά ηεο αληηπνιίηεπζεο, επεηδή ππάξρεη κηα
ζαθήο

αλαθνξά

ζπθνθαληηθά

ην

εμψδηθν

δεκνζηεχκαηά

ηνπ

ζαο

Γεκάξρνπ,
ζηαζεξά

ιέεη

επηπξνζζέησο

αλαπαξάγνληαη

σο

ηα

δήζελ

απνθαιχςεηο απφ ζπγθεθξηκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο
κε ζπλέπεηα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζα ην ζπδεηήζνπκε φηαλ κπνχκε ζην ζέκα απηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη γηαηί ην ιέσ; Ρν ιέσ πξνο ην ζπλάδειθν εδψ γηαηί κπνξεί
λα έρεη θνηλνπνηεζεί ζε κέλα αιιά ππάξρεη ζαθέζηαηνο ππαηληγκφο θαη γηα
άιινπο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Αλ δελ έρνπλ ηελ επζημία…
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΥΡΑ: Γελ ην ιέσ γηα ζέλα, ηελ επζημία, ζπδεηήζηε, γηα κέλα είλαη
θνξπθαίν ζέκα. Ρν αθήλσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, πξνρσξάκε γηα ην εξψηεκα πνπ ζαο έζεζε ε θα Βίηζα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ: Γεηα ζαο θαη πάιη. Ζ θα Βίηζα είρε ζέζεη θάπνηα εξσηήκαηα.
Ρν πξψην είλαη πνηνο είλαη αθξηβψο ν αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ αδέζπνησλ
δψσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ δήκνπ καο. Ν αθξηβήο αξηζκφο ζχκθσλα
κε ηελ πεξεζία πνπ θξαηάεη ηα ζηνηρεία είλαη πεξίπνπ 500 ζε ζθπιηά
αλαθέξνκαη εμ νινθιήξνπ. Γηα ηα γαηηά δπζηπρψο δελ ππάξρεη θαηαγξαθή,
δελ ππήξμε πνηέ. πνινγίδνπκε φηη ππεξβαίλεη ν αξηζκφο ηηο 2.000 γάηεο
ζχκθσλα κε εζεινληέο θαη κε ην πφζα ηαΐδεη ν θαζέλαο θαη έρεη θαηακεηξήζεη.
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πάξρεη κηα κηθξή δηαθνξά κε ηελ θαηαγξαθή απφ ην Φηινδσηθφ Πσκαηείν,
ππνινγίδνπλ φηη είλαη θάπνπ ηα κηζά απ’ φ,ηη αλαθέξεη ε πεξεζία αιιά απηφ
δελ είλαη ζέκα, γηαηί ζα γίλεη εθ λένπ θαηαγξαθή θαη απφ καο.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε πνπ είρε ηεζεί ήηαλ ζε θάζε δήκν ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε

ηνπ

Γεκάξρνπ

5κεινχο

επηηξνπήο

παξαθνινχζεζε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. Αλ πξνβιέπεηαη ε
ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο απηήο ζην πξνζερέο δηάζηεκα. Ήδε έρεη ζπγθξνηεζεί,
ρζεο έγηλε θαη ε πξψηε ζπλάληεζε ηεο 5κεινχο επηηξνπήο φπνπ είκαη θαη εγψ
κέινο. Ρν πξψην κέινο απιά ζαο ηα αλαθέξσ γηα λα ηα γλσξίδεηε θαη εζείο,
είκαη εγψ σο Ξξφεδξνο ζηελ 5κειή, ην δεχηεξν κέινο είλαη ε Ξξφεδξνο ηνπ
Φηινδσηθνχ Πσκαηείνπ ε θα Θνχλνππα Αηθαηεξίλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ.
Σαηδεπαλαγηψηνπ. Ππγλψκε ην μέραζα, ζε κέλα αλαπιεξψηξηα είλαη ε θα
Δπκνξθία Πάββα. Ρξίην κέινο είλαη ε θα Θαιιηφπε Θαξαζαρηλίδνπ κε
αλαπιεξψηξηα ηελ Δπαγγειία Θφδα πνπ είλαη κέιε θαη απηά ηνπ ζσκαηείνπ
θηιφδσσλ Σατδαξίνπ. Ρέηαξην φπσο νξίδεη ν λφκνο είλαη ν θηελίαηξνο ν θ.
Ρεθειήο Γεψξγηνο θαη πέκπην κέινο είλαη ν εθπαηδεπηήο ζθχινο ν θ.
Θαηζηθηψηεο Γεψξγηνο.
Δπίζεο είρε ηεζεί ζέκα, αλ ππάξρεη θάπνηνο πεξαηηέξσ ζρεδηαζκφο γηα
δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζθχισλ θαη γάησλ ηνπ Γήκνπ καο. Πχκθσλα
κε ην ΦΗΙΝΓΖΚΝ πνπ ππήξρε ην πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία θαηαθπγίσλ είρε
γίλεη πξνζπάζεηα λα γίλεη έλα Γηαδεκνηηθφ Θαηαθχγην καδί θαη κε ηνλ ΑΠΓΑ θαη
κε άιινπο δήκνπο, θάηη πνπ δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ επεηδή
δελ βξέζεθε εγθαίξσο ηνπιάρηζηνλ ρψξνο πνπ λα κπνξέζεη λα πξνυπνζέηεη
ηηο πξνδηαγξαθέο γηα θαηαθχγην.
Έλα ηειεπηαίν ην νπνίν δελ ήηαλε ζαλ εξψηεκα, απιά αλαθεξφηαλ ζην
θείκελν γηα ην ΓΗΘΔΞΑΕ ζπγθεθξηκέλα ην νπνίν είλαη ην Γηαδεκνηηθφ Θέληξν
Ξεξίζαιςεο Εψσλ Ππληξνθηάο ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο λνζνθνκείν γηα ηα δψα
δελ είλαη θαηαθχγην, ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν πνπ έρεη γίλεη ε ζχκβαζε
αλαιακβάλεηαη ε πεξηζπιινγή ησλ δψσλ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο
απφ ην Γήκν καο αιιά δελ θαιχπηεη επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα
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πξνθχςνπλ. Θαιχπηεη ηα έθηαθηα κφλν πεξηζηαηηθά έσο θαη ηε ιήμε ηνπ
σξαξίνπ. Δάλ πξνθχςεη έθηαθην πεξηζηαηηθφ κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ηνπ
ΓΗΘΔΞΑΕ ην δψν κεηαθέξεηαη ζπλήζσο απφ εζεινληέο θηιφδσνπο ζε ηδηψηε
θηελίαηξν ή θιηληθή θαη ην ΓΗΘΔΞΑΕ θαιχπηεη ηα έμνδα εθ ησλ πζηέξσλ αθνχ
εθδνζεί ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην. Ξάληα αθνχ ελεκεξσζεί βέβαηα ην αξκφδην
ηκήκα ηεο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηελ θα Θνληνγηάλλε. Ν θ. Φσηεηλάθεο. Έρνπκε κία
παξαηήξεζε. Θ. Φσηεηλάθε γηα ηα ζέκα απηφ, έηζη;
ΦΥΡΔΗΛΑΘΖΠ: Γηα ην ΓΗΘΔΞΑΕ. Μεθαζαξίζηε φηη κηιάηε γηα ζθχινπο κφλν.
Γελ ην είπαηε απηφ.
Λαη ζπγλψκε, θαλνληθά ην ΓΗΘΔΞΑΕ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη θαη γάηεο θαη
ζθχινη θαλνληθά, ζαο ην ιέσ. Βέβαηα αλαιακβάλνπλ κφλν ζθπιηά θαη έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη κε ην ΓΗΘΔΞΑΕ απηφ ηνλ φξν πνπ αθνινπζνχλ απηή ηε
ζχκβαζε. Γηα πνην ιφγν δειαδή δελ αλαιακβάλνπλ θαη γάηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γεκήηξνπια έρεηε ιφγν. Θέιεηε λα ην δηαβάζσ εγψ ην
αίηεκα πνπ έρεηε θάλεη; Ζ Ππιινγηθφηεηα Αξρή Γηαιφγνπ λα παξέκβεη κε
ζπγθεθξηκέλα… γηα ηα άκεζα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο πφιεο ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην γηα άζηεγνπο, άπνξνπο θαη άλεξγνπο.
Θάληε ην εξψηεκά ζαο, απεπζχλεηαη πξνο φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη
φπνηνο ζέιεη ζα απαληήζεη εγγξάθσο.
ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Βαζηθά λα πσ φηη ζέισ λα θάλσ κηα πάξα πνιχ κηθξή
εηζαγσγή, ζα είλαη ηξίιεπηε θαη ζα ζέζσ θαη ην εξψηεκα. πάξρεη ιφγνο.
Θαιεζπέξα ζε φινπο, γηα φζνπο δελ κε γλσξίδεηε είκαη ν Φψηεο ν
Γεκήηξνπιαο θαη είκαη κέινο ηεο Ππιινγηθφηεηαο Αξρήο Γηαιφγνπ πνπ εδψ θαη
θάπνηνπο κήλεο έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζην Σατδάξη. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην Σατδάξη. Ήξζακε εδψ λα θάλνπκε κία παξέκβαζε
θαηαγγειία ζα ιέγακε πξνο φινπο ζαο γηαηί ε εηθφλα ηεο πφιεο ζα κπνξνχζε
λα ηελ εθθξάζεη θάπνηνο κε ηε ιέμε ζήςε.
Γελ μέξσ αλ γλσξίδεηε νη παξαηάμεηο ζπγθεθξηκέλα θαη ε Γεκνηηθή Αξρή ηνλ
αξηζκφ ησλ απφξσλ αζηέγσλ, αλέξγσλ, θαξθηλνπαζψλ πνπ είλαη θαη άλεξγνη
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καδί θαη ππνθέξνπλ απηή ηε ζηηγκή ζην Σατδάξη. Θα ήζεια δειαδή λα ην μέξσ
αλ ην γλσξίδεηε. Δπίζεο λα πσ φηη αλ βγεη θάπνηνο απφ ζαο κηα βφιηα ζην
Σατδάξη ζα ηνπο ζπλαληήζεη φινπο ζαλ ηηο άδηθεο θαηάξεο ζην δξφκν
θπξηνιεθηηθά.
Δκείο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θάλνπκε αξθεηέο δξάζεηο νη νπνίεο έρνπλ λα
θάλνπλ κε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο βνεζψληαο εθαηνληάδεο απφ
απηνχο ζα ιέγακε φια απηά ηα ρξφληα θαη ππάξρεη ην εμήο εξψηεκα. Ξψο
γίλεηαη θάπνηνη πνιίηεο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο δνπιεχνπλ, άιιεο θνξέο φρη λα
κπνξνχλ λα βνεζάλε εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο ηνπο θαη λα κελ κπνξνχλ ε
Γεκνηηθή Αξρή θαη νη παξαηάμεηο; Θα έιεγα φηη πξνεθινγηθά γλσξίδσ φηη φινη
ζαο ρηππήζαηε πφξηεο, ξσηήζαηε γηα πξνβιήκαηα φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο
καο δείμαηε κεγάιν ελδηαθέξνλ. πάξρνπλε εθαηνληάδεο άλζξσπνη πνπ
ζπζηξαηεχηεθαλ καδί ζαο νη νπνίνη σο δηά καγείαο κεηά ην ηέινο ησλ εθινγψλ
εμαθαλίζηεθαλ θαη ζα ήζεια λα ειπίδσ λα κπνξέζεηε λα ηνπο επαλαθέξεηε
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο ππξνηέρλεκα γηα ηελ πεξίνδν
ησλ εθινγψλ θαη λα βνεζήζνπλε ηνπο αλζξψπνπο απηή ηε ζηηγκή πνπ
ππνθέξνπλ έμσ ζην Σατδάξη. Θα έιεγα φηη

ιφγνο καο παξφηη είλαη ιίγν

θαπζηηθφο είλαη θαη ελσηηθφο ηαπηφρξνλα, ζεσξψ φηη εδψ δελ ρσξάλε
πνιηηηθέο δηαθνξέο, κηιάκε γηα θαηαζηάζεηο άζιηεο κε

εθαηνληάδεο

παξαδείγκαηα.
Θα κπνξνχζα λα πσ φηη έρνπκε ηνλ ηξφπν αχξην ην πξσί αλ καο ξσηήζεηε λα
ζαο ιχζνπκε φια ηα πξνβιήκαηα ρσξίο κηζφ επξψ. Ρν ηνλίδσ απηφ. Αλ ζέιεηε
θάπνηα ζηηγκή θαη δελ έρεηε ηνλ ηξφπν θαη ηε ιχζε ξσηήζηε καο θαη ην ιέσ
απηφ γηαηί ππάξρνπλε εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα ζην Γήκν ηα νπνία ζαπίδνπλ.
πάξρνπλ άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία πνπ πξνζθέξνπλε θαη ηε δσή ηνπο γηα
ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ππάξρνπλε θαηαζηήκαηα νη νπνίνη καο ζηεξίδνπλε
ρξφληα ρσξίο λα ην γλσξίδεη θαλείο, ππάξρνπλε πάξα πνιινί αθαλείο ήξσεο
θαη ηδηψηεο.
Θα ήζειε λα θαηαιήμσ θαη λα κε ζαο θνπξάζσ φηη ζα ήζεια εγγξάθσο απφ
φινπο ζαο λα κνπ δψζεηε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη
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παξαηάμεηο ζαο, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ πάλσ ζε απηά
ηα ζέκαηα θαη ζα ήζεια λα ππάξρεη κηα εμσζηξέθεηα απφ φινπο

γηαηί ηα

πξνβιήκαηα δελ ιχλνληαη κέζα ζε θιεηζηέο αίζνπζεο. Δθεί έμσ ην Σατδάξη
αλαζηελάδεη θαζεκεξηλά. Γελ είλαη θάπνηνη άλζξσπνη πνπ απιά βνεζάλε.
Κηιάκε γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξψ λα ζαο ηα θαηαζέζσ αιιά
γεληθφηεξα θξαηάκε κία ερεκχζεηα γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ βνεζάκε.
Καδί κνπ ζήκεξα έρσ έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο ήξζε κέρξη εδψ γηα λα θάλνπκε
ιφγν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν, ν νπνίνο είλαη κηθξνπσιεηήο πνπ
λνζειεχηεθε ζε ςπρηαηξείν πνπ πεξηκέλεη κηα επαλέθδνζε ζε κία άδεηα γηα
δχν κέηξα γεο γηα λα κπνξέζεη λα μαλαθεξδίζεη ηε δσή ηνπ θαη εκείο θνιιάκε
ζε λφκνπο θαη δηθαηνινγίεο θαηά ηε γλψκε κνπ. Θα ήζεια ινηπφλ λα δψζνπκε
κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν γηαηί κφλν έηζη ζα
πξνρσξήζνπκε σο θνηλσλία θαη σο πφιε. Ρειείσζα κε απηφ. Θα ήζεια έλα
ιεπηφ ιφγσ απηήο ηεο παξέκβαζεο λα πάξεη ην ιφγν θαη ν άλζξσπνο λα πεη
κία θνπβέληα γηα ην πξφβιεκά ηνπ κέζα ζε έλα ιεπηφ.
Ζ εξψηεζε επαλαιακβάλσ είλαη φηη ζέισ, βαζηθά απηφ πνπ ζέινπκε ζα
ζπιινγηθφηεηα είλαη λα καο δψζεηε εγγξάθσο κέζα ζε έλα κήλα πνηα είλαη ε
θνηλσληθή ζαο πνιηηηθή θαη ην πιάλν ζαο γηα ην Σατδάξη. Απηφ. Καλψιε έια
ιίγν.
ΓΔΙΑΒΗΛΗΑΠ: Θαιεζπέξα θαη απφ κέλα. Νλνκάδνκαη Καλψιεο Γειαβίληαο
είκαη ςπρηθά αζζελήο απφ ην 1997 κε πνιιέο λνζειείεο, ηα ηειεπηαία 11
ρξφληα κηα ζην Γξνκνθαΐηεην ζε επαγγεικαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή επαλέληαμε
κφλν φηη ππάξρεη πξφβιεκα κέρξη έλα ζεκείν. Κέρξη έλα ζεκείν ηα πξάγκαηα
είλαη ηέιεηα ζην Τπρηαηξηθφ Ίδξπκα, πεγαίλνπλ φια θαιά, ζε πξνζέρνπλ, ζνπ
θάλνπλ δηάθνξεο ζεξαπείεο αιιά απφ ην ζεκείν πνπ ζα ςάμεηο λα βξεηο κηα
δνπιεηά γηα λα επαλεληαρζείο θαη εξγαζηαθά δελ ππάξρεη νχηε κηα δηέμνδνο. Ζ
δηέμνδνο κνπ ήηαλ ε εξγνζεξαπεία ζην θπιηθείν ηνπ Γξνκνθατηείνπ ζην νπνίν
απαζρνιήζεθα πεξί ηα 8 ρξφληα ρσξίο νχηε έλα έλζεκν θαη κε ακνηβή γηα 22
6σξα 120€ ην κήλα. Κέρξη πνπ απειπίζηεθα, γηαηί είπα απηφ δελ είλαη δνπιεηά
είλαη δνπιεία, έπξεπε λα βξσ θάηη θαιχηεξν θαη έθαλα δηάθνξεο αηηήζεηο.
Ξάκε ζηελ Ξαλειιήληα Έλσζε γηα ηελ Τπρνθνηλσληθή Απνθαηάζηαζε θαη ηελ

134
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

Δπαγγεικαηηθή Δπαλέληαμε θαη παξαθνινχζεζα κε ζχκβνπιν ξαληεβνχ ζηα
νπνία θάλακε αηηήζεηο ζε δηάθνξνπο θνξείο γηα λα βξσ εξγαζία, πξάγκαηη ην
2017 βξήθα 8κελε εξγαζία ζην Γήκν Αζελαίσλ κε θνηλσθειή αιιά απφ ηφηε
είκαη δχν ρξφληα άλεξγνο.
Απηφ πνπ δεηάσ εγψ είλαη ηελ επαλέθδνζε ηεο άδεηαο πνπ πνηέ δελ δνχιεςα
γηαηί δελ βξήθα ζέζε ζε Γήκν, ζε θαλέλαλ Γήκν, απφ ην 1993 18 ρξνλψλ πνπ
άλνημα ραξηηά ζαλ κηθξνπσιεηήο κνπ είπαλε ζα αλνίμεηο εθνξία , ζα αλνίμεηο
ΡΔΒΔ φπσο θαη έθαλα θαη δελ κνπ έδσζε θαλέλαο δήκνο ζέζε. Ξήγαηλα ζηα
παδάξηα κνπ ηα παίξλαλε νη ληαβαηδήδεο, δελ έβξηζθα ζέζε παξ’ φιν πνπ ήηαλ
νη αθξηβέο νη ζέζεηο, κε βάδαλε ζην ηέινο. Αξξψζηεζα, ηψξα πξέπεη λα
επαλεληαρηψ, εγψ ζε ιίγν θαηξφ πξέπεη λα παληξεπηψ, έρσ ζρέζε 8 ρξνλψλ
κε ςπρηθά αζζελή θαη απηή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο, παίξλσ ην επίδνκα
αλαπεξίαο 313€ θαη ζέισ λα έρσ έλα έμηξα εηζφδεκα απφ κηα δνπιεηά πνπ ζα
κνπ θάλεη θαιφ εξγνζεξαπεπηηθά, ζα κνπ θάλεη θαιφ ςπρνζεξαπεπηηθά, ζα
κνπ θάλεη θαιφ θαη νηθνλνκηθά πνπ είλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπίδσ κε ην νηθνλνκηθφ.
Απφ ζαο δεηάσ κφλν ηελ επαλέθδνζε δχν κέηξα κπξνζηά ζην ζπίηη κνπ εθεί
ζηνλ πεδφδξνκν ηεο Θαξαΐζθάθε πνπ δηακέλσ απφ ην 2016, παξάιιεια είκαη
ζε μελψλα ηνπ Γξνκνθατηείνπ απφ ηνλ νπνίν ζα θχγσ γηαηί είλαη κεηαβαηηθφ
ην ζηάδην απηφ θαη ζα ζηαζψ πάιη ζηα πφδηα κνπ αιιά ρξεηάδνκαη απηή ηελ
άδεηα γηα λα θάλσ κηα απφπεηξα θαη εγψ λα έρσ έλα εηζφδεκα, γηαηί κε ηηο
αηηήζεηο νχηε ηελ 3Θ ηελ πξνθήξπμε γηα ηηο κφληκεο ζέζεηο κε πήξαλε νχηε ζε
θακία άιιε πνπ έθαλα θαη δελ έρσ, είκαη ζε αδηέμνδν. Γειαδή αλ απηή ηε
ζηηγκή

δελ βξσ θάηη εξγαζηαθά λα θάλσ κπνξεί αξγφηεξα λα πάζσ

ππνηξνπή. Έρσ πάζεη άπεηξεο ππνηξνπέο ζηε δσή κνπ. Απφ ην 2008 κέρξη
ηψξα είλαη 11 ρξφληα, δελ έρσ πάζεη νχηε κία γηαηί πήξα απφθαζε θαη είπα φηη
κπαίλνληαο ζην Γξνκνθαΐηεην ζα ζπλεξγαζηψ κε φινπο ηνπο

ςπρηάηξνπο

φπσο θαη έθαλα θαη φινη κνπ βγάδνπλ ην θαπέιν. Έρσ θάλεη ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηνπ Γξνκνθατηείνπ αίηεζε λα ζπζηήζνπκε θαη έλα ζπλεηαηξηζκφ
αλαθχθισζεο ν νπνίνο ζα έβξηζθε θαη ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζην Γξνκνθαΐηεην
θα ζα δηαρεηξηδφκαζηαλ θαη ηα ζθνππίδηα πνπ πεηάκε ηηο ρσκαηεξέο. Γελ
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επνδψζεθε νχηε απηφ. Έθαλα ιεπηνκεξή πξφηαζε γηα λα θαιχςσ εγψ ηη
ήζεια; Λα είκαη ππάιιεινο, λα είκαη έλαο απιφο ππάιιεινο. Νχηε απηφ
κπφξεζα λα ην πξνρσξήζσ αο πνχκε. Απηά, δελ έρσ λα πσ, λα κελ ζαο
θνπξάζσ άιιν. Δγψ δεηψ κφλν ηελ επαλέθδνζε ηεο άδεηαο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ θ. Γειαβίληα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΙΑΒΗΛΗΑΠ: Σεηξνηέρλε παξαγσγνχ. Κπνξψ λα θηηάρλσ θεξηά, έρσ πάσ
ζε ζεκηλάξηα λα θηηάρλσ ρεηξνπνίεηα ραιηά. Έρσ έλα βηβιίν, είκαη ζπγγξαθέο
κε απηνέθδνζε, ην έρσ εδψ καδί καο, κπνξψ λα …. Έρσ εδψ καδί κνπ έλα
βηβιίν κπνξψ λα ζαο ην αθήζσ εδψ ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΔΙΑΒΗΛΗΑΠ: Δγψ ζέισ λα πνπιάσ απηφ εδψ ην βηβιίν πνπ έρσ, είλαη απηφ
εδψ, απηφ ην βηβιίν θαη φ,ηη θηηάρλσ κε ηα ρέξηα κνπ. Απηφ ζέισ κφλν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενδσξαθφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δπραξηζηψ Ξξφεδξε. Γχν πξαγκαηάθηα ιίγν πξνο
ελεκέξσζε. Λα μεθηλήζσ απφ ηνλ θ. Γειαβίληα ηνλ ζπκπνιίηε καο ν νπνίνο
έθεξε ην πξφβιεκα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, απηφ θαηαιαβαίλεηε φηη δελ
κπνξεί λα ην θάλνπκε εκείο. Έηζη δελ είλαη; Γελ κπνξνχκε λα θέξλνπκε, λα
ζχξνπκε ηα πξνβιήκαηα ηνπ θφζκνπ εδψ, ν ίδηνο απνθάζηζε λα έξζεη. Απιά
λα ελεκεξψζσ γηαηί πξνθαλψο δελ γλσξίδεηε. Ν άλζξσπνο ήξζε καο βξήθε,
καο εμέθξαζε ην πξφβιεκά ηνπ, έρεη γίλεη ήδε νιφθιεξε έθζεζε γηαηί καο είπε
ην πξφβιεκα, ε πεξεζία ηνλ γλσξίδεη, ηνλ γλψξηδε, μέξεη ην πξφβιεκα, έρε
γίλεη νιφθιεξε έθζεζε, ε έθζεζε έρεη πάεη ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ γηα
λα δνχκε αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη. Δκείο θηάλνπκε κέρξη έλα ζεκείν, εγψ δελ
κπνξψ λα πσ λαη ζα δνζεί. Δκείο θάλνπκε θαηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ιέκε
φηη λαη έηζη είλαη, νη ςπρνιφγνη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ε πεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ε αξκφδηα πεξεζία ε επφκελε ζα εγθξίλεη ή φρη ηελ αίηεζή ηνπ.
Ινηπφλ απηφ δελ μέξσ αλ ην μέξεη, γηαηί ν ίδηνο δελ μαλαήξζε λα ξσηήζεη
ηνπιάρηζηνλ εκέλα…
ΓΔΙΑΒΗΛΗΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

136
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Έρεη ινηπφλ εθεί ζην ηκήκα ησλ αδεηψλ θαη έρνπκε
πεη εάλ κπνξεί λα γίλεη θάηη. Δγψ δελ κπνξψ λα πσ νχηε λα ππεξθεξάζσ
θαλέλα λφκν, νχηε λα πσ ζα γίλεη απηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Δθεί, εθεί έρεη πάεη γηα λα δνχκε. Δίπακε ζα
κηιήζνπκε θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα αθφκα λα δνχκε ηη κπνξεί λα γίλεη αιιά
θαηαιαβαίλεηε φηη ηα πάληα πξέπεη λα γίλνπλε κε ζαθήλεηα. Ινηπφλ έλα ην
θξαηνχκελν, νπφηε απάληεζα γηα ζαο.
Ρψξα φζνλ αθνξά ηνλ ζπλνλφκαην, ε ηνπνζέηεζε πξαγκαηηθά δελ μέξσ ηψξα
ηελ πξαγκαηηθά δελ ηελ θαηάιαβα. Δγψ ζεσξψ φηη θάλεηε…
ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Λα ην δηεπθξηλίζσ;
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη, φρη δελ ζέισ. Γελ ζέισ θακία άιιε
δηεπθξίληζε, δφμα ησ Θεψ θαηαιαβαίλσ. Απιά δελ θαηάιαβα νχηε ηνπο
ππαηληγκνχο θαη φια απηά πνπ ιέηε. Θεσξψ, φπσο εζείο ινηπφλ δεηήζαηε θάηη,
δελ μέξσ ηη ζα θάλνπλ νη ππφινηπεο παξαηάμεηο, εγψ ινηπφλ έξρνκαη ζαλ
Θνηλσληθή πεξεζία ζαλ αξκφδηνο θαη ζαο ιέσ ζε έλα κήλα ινηπφλ λα κνπ
θέξεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο ζην γξαθείν. Γελ ζέισ λα θάλνπκε δηάινγν,
ζπγλψκε κελ ην κπεξδεχεηε, δελ ππάξρεη ιφγνο λα θάλνπκε δηάινγν. ηαλ
έξρεζηε θαη ζαο ιέκε…
Ξξνθαλψο ζε νιφθιεξε πεξεζία Γήκνπ λαη, πξνθαλψο θαη έρεη. Ινηπφλ ε κία
ζπλάληεζε πνπ είρε… φρη, φρη, φρη, έηζη παηδηά δελ γίλεηαη. Δίλαη ζα λα ιέκε ζα
έξζεη αχξην-κεζαχξην κηα άιιε ππεξεζία αλαθχθισζε ιέγεηαη θαζαξηφηεηα,
εγψ ζα θάλσ εγψ, έια εδψ εζχ Γήκε θαη θέξε κνπ ηηο πξνηάζεηο ηη έρεηο λα
θάλεηο. Γελ γίλεηαη έηζη. Απηφ δελ μέξσ πξαγκαηηθά, ηνπιάρηζηνλ δελ ην
αζπάδνκαη εγψ, ζπγρσξέζηε κε.
ΓΔΙΑΒΗΛΗΑΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ππγρσξέζηε κε δελ ην αζπάδνκαη εγψ. Ινηπφλ φηαλ
ήξζαηε λα ελζπκίζσ ζαο είπα κε θάζε εηιηθξίλεηα θαη πνιχ ελδηαθέξνλ λνκίδσ
φηη κπξάβν ζε απηφ πνπ θάλεηε, είλαη άξηζην, ειάηε ζηελ πεξεζία λα κνπ
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πείηε ηηο πξνηάζεηο ζαο, λα ηηο παληξέςνπκε, λα δνχκε πνπ κπνξνχκε λα
βνεζήζνπκε, πνχ λα καο βνεζήζεηε, έηζη δελ έγηλε; Γελ μαλαήξζαηε.
ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Ρν επηβεβαηψλσ φηη έηζη έγηλε απιά λα ζαο πσ θαη εγψ φηη
πξνεθινγηθά θαη ζηε ζπλέρεηα δήηεζα ην πιάλν ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. πάξρεη
κία… πψο λα ην πσ; Κία βάζε πνπ παηάκε πάλσ ζε απηή γλσξίδνληαο πνην
είλαη ην πξφβιεκα; Δγψ δελ κπνξψ λα θαηεγνξήζσ κηα Γεκνηηθή Αξρή πνπ
είλαη κεξηθνχο κήλεο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη αθνχζηε θάηη.
ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Απιά ζεσξψ φηη ζα έπξεπε κέρξη ηψξα λα ππάξρεη έλα
πιάλν.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ξαξαθάιεζα αλ είλαη ζεβαζηφ δελ ζέισ λα γίλεη
δηάινγνο, δειαδή δελ ζέισ λα κνπ απαληήζεηε θάηη άιιν. Δπραξηζηψ πνπ
επηβεβαηψζαηε ηα ιφγηα κνπ. Ήξζαηε ζαο είπα θέξηε πξνηάζεηο ζαο, λνκίδσ ν
θαζέλαο ζα ην έιεγε απηφ. Έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο ζέιεη λα πξνζθέξεη, λα
πξνζθέξεηε ζέιεηε, θέξηε πξνηάζεηο λα ηηο παληξέςνπκε. Λα δνχκε πνχ
κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε, κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηα απφ απηά πνπ ιέηε
πνπ ήδε γίλνληαη πνπ δελ ηα μέξεηε, εκείο λα κελ μέξνπκε θάπνηα άιια,
φκνξθα θαη σξαία. Ινηπφλ εζείο δελ ήξζαηε, απνθαζίζαηε λα θάλεηε θάηη
άιιν. Απηφ εγψ δελ κπνξψ λα ην δηθάζσ, δηθαίσκά ζαο είλαη. Δίλαη πνιιά
πξάγκαηα ηα νπνία δελ μέξεηε, αλαθέξαηε αζηέγνπο, είπαηε γηα ζήςε ζηελ
πφιε. Ρη ελλνείηε; Μέξεηο θαλείο εδψ πνην είλαη ην θαζεζηψο κε ηνπο αζηέγνπο;
Μέξνπκε κέρξη πνχ θηάλεη ε πεξεζία ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ ε ησξηλή, ε πξηλ,
ε πξνεγνχκελε, ε επφκελε κέρξη πνπ θηάλεη θαη ηη έρεη θάλεη; Θαη κέρξη πνχ ν
λφκνο….
ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Θέιεηε λα κνπ ην πείηε απηφ εγγξάθσο ηη αθξηβψο έρεη;
Δγψ είκαη ζαλ πνιίηεο θαη ξσηάσ θάηη. Δγψ πήγα θαη πεξηέζαιςα άζηεγν πνπ
ήηαλ 7 κήλεο θαη δελ είρε πεξάζεη ςπρή.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Ξνιχ σξαία. Δπεηδή ινηπφλ, αθνχζηε θάηη, απηά δελ
κπνξεί λα εηπψλνληαη εδψ κέζα. Λα κηιάσ ζέιεηε κε παξαδείγκαηα;
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ΓΖΚΖΡΟΝΙΑΠ: Δγψ δελ κίιεζα κε παξαδείγκαηα γηαηί έρσ άπεηξα, ζα ζαο
θαζπζηέξεζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Αθνχ είπακε εγγξάθσο.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Γη’ απηφ ζαο ιέσ, θάλνπκε δηάινγν ηψξα, δελ είλαη
απηή ε ψξα, νχηε νη ζπλάδειθνη λα αθνχλε φια απηά. Δζείο δεηήζαηε θάηη,
θαη εγψ ινηπφλ ζαο ιέσ, ζαο δεηάσ ζε έλα κήλα λα θέξεηε ζην γξαθείν κνπ
ηηο πξνηάζεηο ζαο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ ηνλ θ. Γεκήηξνπια θαη ηνλ θ. Γειαβίληα.

2ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Ππδήηεζε ζρεηηθά κε εμψδηθε δήισζε- δηακαξηπξία
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Πηε ζπδήηεζε
γηα ηελ εμψδηθε δήισζε δηακαξηπξία ηνπ Γήκαξρνπ πξνο ηνλ θ. Αληψλε
Γεσλά ηελ νπνία θνηλνπνίεζε θαη ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θ. Απφζηνιν
Θενθίιε. Θ. Γήκαξρε έρεηε ην ιφγν.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Γήκαξρε έλα ιεπηάθη ζπγλψκε. Θέισ λα πσ, δελ μέξσ
θαη ν Πειέθνο, ηηο εξσηήζεηο λα ηειεηψζνπκε απηφ ην ζέκα θαη λα ηηο βάινπκε
κεηά; Ρη ζα θάλνπκε; Υξαία, δελ μέξσ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θέιεηε λα θάλεηε ηψξα εξσηήζεηο;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Κπνξεί λα δηαθνπεί ε ζπλεδξίαζε θαη λα αθνπζηεί ε
πξφηαζή κνπ θαη λα ζπλερίζνπκε αχξην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άκα είλαη λα θάλεηε εξσηήζεηο λα ηηο θάλνπκε θαη λα κπνχκε
κεηά ζην ζέκα απηφ.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη, φρη. Ρν ζέκα. Ρν ζέκα θαη κεηά λα θάλνπκε
εξσηήζεηο. δειαδή ζα θχγνπκε εκείο κεηά. Απιψο ζέινπκε λα μέξνπκε… Αο
ηειεηψζεη απηφ ην ζέκα θαη ζα ζαο πσ ηη ζα θάλνπκε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ γηαηί πξαγκαηηθά δελ μέξσ,
ζέιεηε λα απνινγεζψ, δελ μέξσ ηη ζέιεηε εδψ πέξα. Ζ ζπδήηεζε γηα ην
εμψδηθν αθνξά ηε ζπδήηεζε επεηδή έζηεηια εμψδηθν ζηνλ θ. Γεσλά ή επεηδή
θνηλνπνίεζα ζηνλ θχξην…. Θ. Πειέθν εζείο ην ζεθψλεηε ην ζέκα απ’ φ,ηη
βιέπσ. Δπεηδή θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θ. Θενθίιε;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ ην ζεθψλεη ν θ. Πειέθνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, φρη απιά γηα λα θιείζεη ιίγν ην ζέκα αλ… αλ έρεηε
πξαγκαηηθή πξφζεζε θάπνησλ πξαγκάησλ, γηαηί ζα εηπσζνχλ θάπνηα
πξάγκαηα αλ αλνίμεη ζπδήηεζε. Ζ θνηλνπνίεζε ζηνλ θ. Θενθίιε έγηλε
πξνθεηκέλνπ εθφζνλ εγψ ζεσξψ φηη απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί είλαη
ζπθνθαληηθά θαη επεηδή έρεη ιάβεη ηελ είδεζε θάπνηεο θνξέο θαη ηελ έρεη
αλαπαξάμεη γηα ην αληίζεην απ’ φ,ηη κπνξεί λα πηζηεχεη ν ίδηνο, ην έθαλα γηα
ηνλ πξνζηαηεχζσ θαη λα ην ζηείισ ζε εθείλνλ κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν.
Δάλ γλσξίδεηε, εδψ ππάξρνπλ θαη άιινη δηθεγφξνη εθηφο απφ κέλα, αλ μέξεηε
ηη ζεκαίλεη θνηλνπνίεζε, γηαηί είδα εγψ κεηά έλα post ηνπ θ. Θενθίιε θαη
έιεγε φηη δηψθεηαη θαη ηέηνηα πξάγκαηα. Οσηήζαηε θάπνην δηθεγφξν ηη
ζεκαίλεη; Γηάβαζε ην εμψδηθν; Θαη επίζεο εάλ είρα εγψ ζηφρεπζε λα εθθνβίζσ
ή νηηδήπνηε γηαηί κε ηνλ θ. Γεσλά ππάξρεη έλα πξνεγνχκελν. Ρα μέξεηε απηά;
Ήξζαηε λα κε ξσηήζεηε αλ ππάξρεη θάπνην πξνεγνχκελν θαη αλ έρεη
αλαθαιέζεη πξνεγνπκέλσο θάπνην άιιν δεκνζίεπκά ηνπ θαη έρεη θάλεη κηα
δεκφζηα δήισζε. Ρηο μέξεηε ηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ γηα λα κηιάηε εδψ θαη
λα αλαθέξεζηε ζε ζέκαηα ηδησηηθήο θχζεσο ηα νπνία ζπλερίδνληαη θαη εγψ
δελ ηα ζήθσζα. Κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη πάξεη ηε δξφκν ηεο θαη έλα
εμψδηθν ην νπνίν έζηεηια ζε έλαλ ν νπνίνο ιέεη φηη είλαη δεκνζηνγξάθνο θαη
ππάξρεη δηαθνξά, θαη φρη ζε πνιηηηθφ πξφζσπν, φρη ζε δεκνηηθφ ζχκβνπιν.
Πηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θνηλνπνίεζα έλα εμψδηθν ην νπνίν έζηεηια θαηά ηνπ
θ. Γεσλά θαη ηνλ θαινχζα λα θάλεη θάηη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψζσ θαη
ηνλ πξνζηαηεχζσ. Παο θαιχπηεη απηφ; Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ηνπνζεηήζεηο έρνπκε, θαληάδνκαη δελ έρνπκε
εξσηήζεηο, ηνπνζεηήζεηο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκίδσ φηη είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ ε ζπδήηεζε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ηνπνζέηεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, αλ ζέινπλε θάπνηνη λα πνχλε θάπνηα πξάγκαηα, επεηδή
ζα πξνθχςνπλ αληηθάζεηο ηνπο ζηελ πνξεία ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο
πξνζσπηθή ζηάζε λα ηα πνχκε φια εδψ πέξα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Λα θάλσ θαη εγψ κηα εξψηεζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη, φρη Βαζίιε. Ρη εξψηεζε;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Δξψηεζε. Γειαδή Γήκαξρε ζπγλψκε, κηα εξψηεζε. Άκα
αχξην ν Οηδνζπάζηεο γξάςεη θάηη γηα ηελ πνιηηηθή ζαο ζα ζηείιεηε εμψδηθν
ζηνλ Οηδνζπάζηε θαη ζα ην θνηλνπνηήζεηε ζην Πειέθν; Λα θαηαιάβνπκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βαζίιε, ηα παηδηά ηνπ Οηδνζπάζηε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο
Θπξηαθήο είραλ έξζεη εδψ, ηα είραηε θνπβαιήζεη θαη ηνπ ΘΘΔ, δελ κε μέξαλε
θαη κε βξίζθαλε ζην δξφκν.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απηφ είλαη απάληεζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φηη έρσ δερηεί ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο…
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Δίλαη απάληεζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρσ δερηεί αξθεηέο… έρσ ζηνρνπνηεζεί αξθεηά θαη δελ έρσ
θάλεη πνηέ ηίπνηα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Άθνπ Γήκαξρε, Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη δελ ζα έθαλα ηίπνηα. Πνπ απαληάσ δελ ζα έθαλα ηίπνηα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απηφ κνπ αξθεί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ ζνπ ιέσ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απηφ κνπ αξθεί.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πσο δελ έρσ θάλεη πνιιέο θνξέο αιιά εδψ ππάξρεη κία
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απηφ κνπ αξθεί, απηφ κνπ αξθεί.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν.
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ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκέλα δελ κνπ αξθεί απηφ γηαηί έρνπκε δεδνκέλα εδψ. Έρνπκε
δειαδή εμψδηθν θαη έρνπκε βέβαηα θαη κηα δηαδηθαζία απεηιψλ θ.ιπ. Ινηπφλ ζα
πσ φκσο ην εμήο μεθηλψληαο, φηη θνηλνπνηήζεθε κάιινλ έλα εμψδηθν ζηνλ θ.
Γεσλά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γφζεθε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γφζεθε ζηνλ θ. Γεσλά θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνλ θ. Θενθίιε θαη
βέβαηα

έρεη

αηρκέο

γηα

φινπο

ηνπο

δεκνηηθνχο

ζπκβνχινπο

πνπ

αλαπαξαγάγνπλ φπσο ιέεη κέζα ζην εμψδηθν δεκνζηεχκαηα ηα νπνία γξάθεη ν
θ. Γεσλάο. Άξα ινηπφλ ελ δπλάκεη είκαζηε φινη ζην ζηφραζηξν θαη πηζαλφλ αο
πνχκε αξγφηεξα λα καο έξζεη θαη καο θάπνην εμψδηθν ή θάπνηα άιιε ελέξγεηα
γηαηί κεηά ην εμψδηθν αθνινπζεί θαη ε αγσγή. Θνηηάμηε, απηά…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. Πειέθν ξσηήζαηε θάπνην δηθεγφξν γηα ην εμψδηθν;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάβαζε θάπνην εμψδηθν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο ξσηήζακε θαη πνιινχο δηθεγφξνπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λα ζαο πσ ηη κνπ είπαλε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ηη δηθεγφξνο απηφο ν νπνίνο έθαλε ην εμψδηθν θαη κάιηζηα ην
θνηλνπνίεζε θαη ζε δεκνηηθφ ζχκβνπιν; Απηφ κνπ είπαλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ κνπ είπαλε. Ινηπφλ απηά είλαη πξσηφγλσξα πνπ δελ έρνπλ
μαλαγίλεη ζηελ πφιε καο πνηέ θαη επηηξέςηε κνπ λα ην βεβαηψζσ απηφ
ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα αιιά απ’ φ,ηη μέξσ θαη κεηά ηε
κεηαπνιίηεπζε δελ έρεη μαλαγίλεη Γήκαξρνο λα θάλεη εμψδηθν ελαληίνλ κηαο
εθεκεξίδαο θαη λα ην θνηλνπνηεί θαη λα απεηιεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ππήξραλ πάξα πνιιέο θνξέο εληάζεηο ζηα Γεκνηηθά Ππκβνχιηα ή γεληθφηεξα
δεκνζηεχζεηο, αιιεινθαηεγνξίεο, δεκφζηεο επηθξηηηθέο ή θαη πβξηζηηθέο
εθθξάζεηο πνηέ φκσο δελ έρεη γίλεη εμψδηθν.
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Ν θ. Ληεληαθφο θαη ε λέα Γεκνηηθή Αξρή βάιζεθαλ κέζα ζε ιίγνπο κήλεο λα
απνδείμνπλ πφζν θνβνχληαη ηελ θξηηηθή θαη πφζν ζέινπλ λα θηκψζνπλ θάζε
αληίζεηε άπνςε. Κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάθεξαλ λα δηαθφςνπλ
ηξεηο θνξέο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, λα απνρσξήζνπλ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηαηί δελ είραλ πιεηνςεθία, λα απεηιήζνπλ θαηνίθνπο
φηη ζα θέξνπλ ηελ αζηπλνκία ή φηη ζα ηνπο βγάινπλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα. Λα
κνπ θνπλήζεη ην δάρηπιν ν Γήκαξρνο θαη λα πεη φηη ζα κνπ θάλεη κήλπζε. Θαη
βέβαηα ην ηειεπηαίν, ην απνθνξχθσκα φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αθξηβψο
γηα λα θαλεί φηη είλαη θαη απνθαζηζκέλε ε Γεκνηηθή Αξρή ήηαλ λα ζηαιεί θαη
ην ζπγθεθξηκέλν εμψδηθν.
Ρη έπξεπε ηφηε λα πνχκε εκείο πνπ γηα 5 νιφθιεξα ρξφληα ηνπηθφο ηχπνο, έρσ
δεκνζηεχκαηα πάκπνιια δελ ήζεια λα θέξσ εδψ ηψξα ηα παθέηα νιφθιεξα
λα δείηε απφ ην πξσηνζέιηδν κέρξη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηη γξάθαλε, ηνπηθέο
εθεκεξίδεο, site, ζηεκέλνη ηεο ησξηλήο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ θ. Ληεληαθνχ νη
νπνίνη ζην Facebook έγξαθαλ απίζηεπηα πξάγκαηα θαη πβξηζηηθά πξάγκαηα,
θαζνδεγνχκελα παπαγαιάθηα. Ινηπφλ ςέκαηα, αλαιήζεηεο, ζπθνθαληίεο,
παξαπιεξνθνξνχζαλ ή έβξηδαλ. Ρν ηη βξίζηκν έρσ θάεη κέζα απφ ηέηνηεο
θπιιάδεο ή απφ site θαη Facebook είλαη άιια πξάγκα. Θαη φκσο δελ
απεηιήζακε θαλέλαλ, δελ θηκψζακε θαλέλαλ, δελ θάλακε εμψδηθα ή κελχζεηο
νχηε βέβαηα πξνζπαζήζακε λα εμαγνξάζνπκε γηα λα ζηαζνχλ θάπνηα επλντθά
απέλαληί καο.
Δγψ άξαγε πφζεο κελχζεηο έπξεπε λα θάλσ ζηνλ θ. Ληεληαθφ φηαλ βγήθε θαη
ιέεη φηη ππάξρεη ρξένο 2.000.000, 1.200.000, 1.000.000, 300.000, βέβαηα
ηψξα ην άιιαμε δελ ππάξρεη ρξένο ηψξα. πάξρεη κφλν αχμεζε κηζζνινγηθνχ
θφζηνπο πνπ έιεγε φηη ππάξρεη δπζθνιία πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ
δηέςεπζε ηα δεκνζηεχκαηα πνπ ήηαλε θαηά ηνπ Γήκνπ καο, πνπ μεθηηιίζηεθε
ν Γήκνο πξαγκαηηθά, απηφ δειαδή πνπ ιέεη ν Απνζηφιεο ν Θενθίιεο είλαη
πξαγκαηηθφηεηα, μεθηηιίζηεθε ν Γήκνο. Κε παίξλνπλε δήκαξρνη νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ θαη ζχκβνπινη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
ΘΔΓΔ θαη κνπ ιέλε καδέςηε ηνλ ξε, ηη είλαη απηφο εδψ πέξα; Έξρεηαη θαη ιέεη
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πξάγκαηα φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζην Γήκν ιεο θαη νη δηθνί καο δήκνη δελ
έρνπλε θαη δελ κπνξεί λα απνδείμεη ηίπνηα, ιέεη φηη ην κηζζνινγηθφ θφζηνο.
Θαη επεηδή έρσ θαη ην έγγξαθν ην νπνίν θάλαηε…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έρσ θαη ην έγγξαθν ην νπνίν θάλαηε…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… ν θ. Ξειεηίδεο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γέιαγε ν θ. Ξειεηίδεο θαη φρη κφλν. Θαη φρη κφλν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη άιινη ςεθίζαλε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κα ηη; Ρη ςεθίζαλε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νκφθσλα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λαη, θαη ηη ζεκαίλεη νκφθσλα; Ρη; Ρη ςεθίζαλε; Παο δψζαλε
ηίπνηα; Παο δψζαλε θάηη; πνηνο θαη λα πάεη… κηζφ ιεπηφ ξε Απνζηφιε,
φπνηνο θαη λα πάεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΘΔΓΔ γηα λα πάξεη έλα
ςήθηζκα ζηήξημεο ζε νπνηνδήπνηε αίηεκα έρεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
ΘΔΓΔ ην βγάδεη θαη είλαη αθξηβψο ε απφθαζε πνπ έβγαιε ζχκθσλα κε ην
έγγξαθν ην νπνίν θάλαηε. Αιιά ζαο ιέσ θαη πάιη ε ζηάζε ηελ νπνία εθεί
έρεηε θαη απηά πνπ ιέηε ζαο έρνπλ θάλεη πεξίγειν πξαγκαηηθά ζε φιε ηελ
ΘΔΓΔ. Απηφ είλαη πξαγκαηηθφηεηα.
Γηαηί φκσο ν θ. Ληεληαθφο αληηδξά κε απηφ ηνλ ηξφπν; Κε εμψδηθα δειαδή;
Δίλαη ζαθέο φηη θνβάηαη γηα ην ηζνπλάκη αληηδξάζεσλ πνπ ζα ζεθσζεί
απέλαληη ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ήδε απφ ηα πξψηα βήκαηά ηνπ. Θαη
πξνζπαζεί κε απεηιέο θαη εθβηαζκνχο, θξαδαίλνληαο εμψδηθα θαη κελχζεηο λα
δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα θφβνπ ζε φζνπο γξάθνπλ ή ιέλε θάλνληαο θξηηηθή
ζε απηά πνπ θάλεη.
Γελ ζα ζαο πσ πνιιά γηαηί ήζεια έηζη θαη πξνεγνπκέλσο λα πσ ζε ζρέζε κε
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηη γίλεηαη θαη κε ηα ςέκαηα ηα
νπνία ιέηε θαη φια απηά ηα πξάγκαηα αιιά απηφ πνπ έρεηε θαη ηέινο πάλησλ
πξνζπαζείηε λα βγάιεηε απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία λα μέξεηε φηη είλαη
θφιαθνο ελαληίνλ εζάο. Δλαληίνλ ηεο δηθήο ζαο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη πηζηεχσ
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φηη είλαη ηηκεηηθφ γηα ηνλ θ. Γεσλά θαη νπνηνλδήπνηε θ. Γεσλά έρεη ην ζάξξνο
θαη παξ’ φινπο ηνπο εθβηαζκνχο πηζαλφλ φηη δελ ζα πάξεη δνπιεηά, φηη δελ
μέξσ εγψ νηηδήπνηε άιιν, μέξεηε πνπ παίδεηαη ζε απηά ηα ζέκαηα, ζηέθεηαη
ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη γξάθεη ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.
Γηα λα δνχκε φκσο ηψξα ζην εμψδηθν ηη ιέεη θαη πνπ ζηέθεηαη. Ιέεη φηη
ζπκπιεξψλεη

ην

Ξηηζνχλη

έλα

θχθιν

ζπθνθαληηθψλ

θαη

ςεπδψλ

δεκνζηεπκάησλ κε πξνθαλή απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επί ηε βάζε δήζελ
απνθαιχςεσλ θαη’ νπζίαλ φκσο αλππφζηαησλ ηελ ζηνρνπνίεζε ηεο λπλ
Γεκνηηθήο Αξρήο θαη πξνζσπηθά ηνπ Γεκάξρνπ. Ξξέπεη λα είλαη ςειά ν
Γήκαξρνο παηδηά λα κελ ηνλ ζίγεη θαλέλαο έηζη; Ρνλ άξρνληα δελ κπνξεί λα
ηνλ ζίμεη θάπνηνο, δελ κπνξεί λα γξάςεη ελαληίνλ ηνπ. Δίλαη ζην θάδξν κέζα.
Θαη ηψξα λα κπνχκε ζην δηά ηαχηα. Ιέεη φηη δήζελ, γξάθεη ην Ξηηζνχλη φηη
δήζελ πξνζέιαβα εηδηθφ ζπλεξγάηε γηα λα ζεξθάξεη ζην Facebook. Γελ
πξνζιάβαηε

εηδηθφ

ζπλεξγάηε

γηα

ζεξθάξηζκα

ζην

Facebook;

Ρν

ακθηζβεηείηε απηφ; Ρν δηαςεχδεηε; Ρελ ψξα πνπ ιέηε φηη δελ ππάξρνπλ
ιεθηά ζθνξπάηε ρηιηάδεο επξψ γηα λα θηηάρλεηε ην πξνθίι ζαο ζην Facebook
θαη λα πξνζπαζείηε λα παξεκβαίλεηε ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάηε, γηαηί
πξαγκαηηθά λα κπείηε ζην Facebook ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Έρεη δεη ν
θφζκνο πηα νη θάηνηθνη φινη ηη αθξηβψο γίλεηαη, ηα ςέκαηα ηα νπνία ιέγαηε ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ηη θάλεηε ζα Γεκνηηθή Αξρή θαη ζαο βνκβαξδίδνπλε
θπξηνιεθηηθά κε θξηηηθή. Ξξνζπαζείηε ινηπφλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε
απηνπλνχ πνπ εγθαιείηε ηνλ θ. Ξηηζνχλε γηαηί δήζελ ην γξάθεη ζην site ηνπ.
Γελ δψζαηε επίζεο κε απεπζείαο αλάζεζε 24.676€ ζε εηαηξία γηα πξνκήζεηα
ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη άιιεο 15.000€ ζηελ ίδηα εηαηξία γηα εξγαζίεο
wifi θαη δε ζα ράλνληαλ, ζα ην έπαηξλε άιινο, κε απεπζείαο αλάζεζε δφζεθε
εθεί. Γελ πξέπεη λα πνχκε φηη απηή ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία είρε θαηαζθεπάζεη
ην πξνζσπηθφ ηζηφηνπν Ntiniakos.gr θαζψο θαη ην Haidari-agenta; Κε
απεπζείαο

αλαζέζεηο

δειαδή

δφζεθαλ

39.476€

ζηελ

ρξεζηκνπνηνχζαηε πξνεθινγηθά. Απηφ πξέπεη λα ην θξχςνπκε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έθξπςα εγψ;

εηαηξία

πνπ
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ΠΔΙΔΘΝΠ: Γηαηί κπνξεί λα θηλείηαη ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν έθξπςα εγψ; Ρν έθξπςα; Δζείο θξχβεζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαζφινπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο θξπθηήθαηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκείο θξπθηήθακε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζείο πήξαηε δεκνζηνγξάθν θαη ηνλ απεηινχζαηε κία ψξα
επεηδή έβαιε ην πφζελ έζρεο ζαο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λα καο πείηε…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έβαιε ην πφζελ έζρεο ζαο φηη έρεηε κηζφ εθαηνκκχξην, φηη
είζηε θνκκνπληζηήο θαη έρεηε κηζφ εθαηνκκχξην θαη παίξλαηε ηειέθσλν θαη
απεηινχζαηε. Δζείο απεηιείηε. Δίλαη δεδνκέλν απηφ, εληάμεη, εληάμεη. Παο
πεηξάδεη, απηφ είλαη απνθάιπςε γηαηί ην θξχβαηε. Δγψ δελ έθξπςα θάηη, εζείο
θξχβαηε φηη έρεηε κηζφ εθαηνκκχξην, αθίλεηα αιιά είζηε θαη θνκκνπληζηήο. Ρη
λα θάλνπκε;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Άξα νη θνκκνπληζηέο πξέπεη λα πεηλάλε δειαδή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θξχβαηε, ην θξχβαηε θ. Πειέθν θαη είραηε πάξεη ην
δεκνζηνγξάθν θαη κία ψξα ηνλ απεηινχζαηε κε κελχζεηο θαη αγσγέο, θάληε
κνπ κήλπζε αλ ιέσ ςέκαηα. Θα έξζεη…
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Κηράιε δελ έρεη λφεκα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ έρεη λφεκα απηφ αιιά ζα άιιαδα επραξίζησο…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη απνθάιπςε. Απηφ είλαη απνθάιπςε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξφεδξε ζα άιιαδα επραξίζησο ηελ πεξηνπζία κνπ κε ηελ
πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηαο Ληεληαθνχ, πνιχ επραξίζησο ζα ηελ άιιαδα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δνπιεχσ 13 ρξφληα θαη εθεί πάεη ε δηαθνξά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δζχ δνπιεχεηο 13 ρξφληα, εγψ δνπιεχσ 40 ρξφληα, φιε ε
νηθνγέλεηά κνπ θαη εκείο…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξείο λα ην θαηαιάβεηο απηφ ην πξάγκα.

146
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη εκείο… εκείο ινηπφλ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο έλα πξάγκα. Γελ κπνξείο λα
θαηαιάβεηο έλα πξάγκα γηαηί εγψ δελ ζε θαηεγνξψ γηα θάηη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θνίηαμε, θνίηαμε…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ ζε θαηεγνξψ γηα θάηη. Γελ έρεηο κάζεη… εληάμεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ ζνπ έιεηπε λα κε θαηεγνξείο γηα θάηη. Απηφ ζνπ έιεηπε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά πξνζέγγηζεο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ ζνπ έιεηπε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ έρεη λφεκα, δελ…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ θξχβνκαη εάλ έθηηαμε έλα site κηα εηαηξία θαη πήξακε
δπν βξαβεία αιιά έδσζα ιεθηά απφ ηελ ηζέπε κνπ. Ρν θαηάιαβεο απηφ;
πάξρεη κεγάιε δηαθνξά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη ιεο ξε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη έηζη θάπνηνο ν νπνίνο έξρεηαη απφ ην ρσξηφ έρεη θάπνηα
ρξήκαηα θαη άιινο έρεη ιηγφηεξα θαη κέλεη ζην ελνίθην, απηή είλαη ε δηαθνξά.
Θάπνηνο θάλεη ηηο επηινγέο ζηε δσή ηνπ. έθαλεο ηηο επηινγέο ζνπ. Δγψ
θξχθηεθα απφ ην site; Γηαηί απηφ είπαλε απνθάιπςε. Απνθάιπςε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γελ ζέιεηο Γήκαξρε λα γίλεη ζπδήηεζε. Έηζη; Γελ ζέιεηο λα
γίλεη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… θαη καο ιεο ηψξα φηη έδσζεο δνπιεηά
ζε πξνεθινγηθφ ζπλεξγάηε θαη ηνλ έθαλεο … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Καο θνπλάγαηε ην δάρηπιν 6 ρξφληα, ηη καο ιέηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν ζπλερίζηε.
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρη καο ιέηε ηψξα; Εήηαγεο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζηε ζεηξά ζαο. Θ. Πειέθν ζπλερίζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αληί λα δηαθφςεηο ηνλ Γήκαξρν, γηαηί γίλεηαη κία ζνβαξή
ζπδήηεζε εδψ κέζα θαη κε επηρεηξήκαηα θαη ηέινο πάλησλ κπνξεί ν θαζέλαο
λα ιέεη φ,ηη ζέιεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, αληί λα δηαθφςεηο ινηπφλ ηνλ
Γήκαξρν ν νπνίνο παξέκβεθε ιεο ζε κέλα νινθιεξψζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλερίζηε ζαο είπα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίπεο νινθιεξψζηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληάμεη κεηά είπα ζπλερίζηε. Θαηαξράο ν Γήκαξρνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη φπνηε ζέιεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη λα δηαθφπηεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κπνξεί λα παίξλεη ην ιφγν φπνηε ζέιεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Άθνπζέ κε γηαηί πξέπεη λα ζνπ θάλνπκε καζήκαηα. Ξξέπεη λα ζνπ
θάλνπκε καζήκαηα πξαγκαηηθά. Ν θαλνληζκφο δελ ιέεη φηη δηαθφπηεη. Ξξέπεη
λα δεηήζεη ην ιφγν θαη φηαλ ηειεηψζεη ν νκηιεηήο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζπλερίζηε, ζπλερίζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη φηαλ ηειεηψζεη ν νκηιεηήο. Έιενο πηα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θα ππεξαζπίδνπκε εκείο ηνπο ζεζκνχο ηνπο δηθνχο ζαο θαη
εζείο ζα ηνπο θαηαζηξαηεγείηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δπίζεο εγθαιείηαη ν θ. Γεσλάο γηα ηξεηο αθφκα ιφγνπο. Θνηηάμηε
ηψξα γηα πφζν ζεκαληηθνχο ιφγνπο πήξε εμψδηθν. Ξξψηνλ, γηαηί έγξαθε φηη ν
Γήκαξρνο είπε φηη δελ έρεη λα πιεξψζεη ν Γήκνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Πε
πξνθαινχζακε εδψ κέζα λα ην δηαςεχζεηο θαη λα θάλεηο θαη δηάςεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ησλ Ππληαθηψλ αιιά θαη εδψ λα πεηο φηαλ μεζθεπάζηεθαλ φια ηα
ςέκαηά ζνπ ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ θαη απηφ δελ ην είπεο πνηέ,
φηη λα έρεηο ην θνπξάγην, ηελ ηφικε, δελ ην είπεο απηφ ην πξάγκα.
Γεχηεξνλ, φηη ν ζηνιηζκφο ζην Σατδάξη ήηαλ ν θησρφηεξνο ζηε Γπηηθή Αηηηθή.
Αθνχζηε ηψξα, πφζν ζνβαξά ζέκαηα, έηζη; Θίρηεθε ν άξρνληαο γηαηί έγξαςε
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ην Ξηηζνχλη φηη ν ζηνιηζκφο ηεο πφιεο ήηαλ ν θησρφηεξνο ζηε Γπηηθή Αηηηθή.
Γηαθσλείηε ζε απηφ; Γελ ήηαλ ν θησρφηεξνο; Ήηαλ θησρφηεξνο αθφκα θαη
απφ ηνλ πεξζηλφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα έρεηο κπεξδέςεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθφκα θαη απφ ηνλ πεξζηλφ. Λα δείηε ηηο θσηνγξαθίεο ηεο
πιαηείαο θάησ Γεκαξρείνπ φπνπ έζθπδε απφ δσή κε ηα παηρλίδηα πνπ είρακε
γηα ηα παηδηά, κε ηα θνπζθσηά, κε ην ηξελάθη θαη δελ είραηε νχηε απηφ θέηνο;
Θέιεηε λα ην δείηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Απηά ιεο θαη γειάο, γειάο. Αιιά φηαλ αλνίγεηο… ΔΘΡΝΠ
ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ …
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίλαη γηα ιχπεζε, άζηνλ Απφζηνιε είλαη γηα ιχπεζε πξαγκαηηθά.
Γείηε Γήκαξρν πνπ έρνπκε δειαδή δείηε Γήκαξρν πνπ έρνπκε. Γείηε Γήκαξρν
πνπ έρνπκε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη ην ηξίην έγθιεκα ην νπνίν έθαλε ν θ. Γεσλάο είλαη φηη έγξαςε
φηη ν Γήκαξρνο έζηεηιε Αληηδήκαξρν ζε ππνπξγφ ζην Ξξάζηλν Ρακείν ζε
ζπλάληεζε. Ρξίην έγθιεκα, δειαδή είλαη απίζηεπην απηφ ην πξάγκα. Απηά ηα
ηξία εγθιήκαηα έθαλαλ ηνλ Γήκαξρν…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Πηνλ Βαξβηηζηψηε δελ έρεηο πάεη ηφηε; Δδψ ηνλ επηθαιείζαη
δεκφζηα δελ έρεηο πάεη πνηέ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ έζηεηια δηθφ κνπ…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηαηί ηνλ απνθεξχζζεηο ηψξα; Γηα ηα κάηηα ηνπ…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζηε ζεηξά ζαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζπλέβε πνηέ απηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ ζπλέβε πνηέ απηφ. Πην γξαθείν ηνπ Βαξβηηζηψηε λα ηα πεηο
δελ ζπλέβε.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ζηε ζεηξά ζαο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ ζην 1ν ζέκα έιεγα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ πνπ πξαγκαηηθά είλαη φλεηδνο. Δίλαη ληξνπή καο, πξαγκαηηθά
ληξνπή θαη ζε απηνχο νη νπνίνη δηνηθνχλ θαη ζε απηνχο νη νπνίνη θαζνξίδνπλε,
ζηνλ Ξξφεδξν δειαδή ν νπνίνο νξίδεη ηε ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
λα γίλνληαη ηέηνηεο ζπλεδξηάζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν κε εζάο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο πνπ δελ ζέβεζηε
ηίπνηα, εγψ θηαίσ;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκείο δελ ζεβφκαζηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζέβεζηε λαη. Δζείο θαη ν θ. Θενθίιεο πεηάγεζηε ζπλέρεηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκείο πεηαγφκαζηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη ην ιέλε φινη νη ππφινηπνη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκείο πεηαγφκαζηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη, δελ ζέβεζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δκείο πεηαγφκαζηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ ζέβεζηε, λαη. Παο ιέσ νινθιεξψζηε θαη κνπ θάλεηε
επίζεζε. Γίλεηαη πάληα έλαο κχινο, δηνξζψζηε ην θαη φια θαιά ζα πεγαίλνπλ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξνζπαζνχζακε ζε νιφθιεξε ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζην
πξνεγνχκελν ζέκα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηνξζψζηε ην θαη φια ζα πεγαίλνπλ εγψ, εγψ δελ ζαο
πξνζέιαβα πνηέ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θιείζε ην κηθξφθσλν, κηιάσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δζείο ζα ην θιείζεηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηιάσ ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κηιάσ ηψξα ιέσ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ κηιάσ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη εγψ κηιάσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη δελ κηιάο εζχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, ζαο αθαηξψ ην ιφγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ έρεηο θαλέλα δηθαίσκα λα κηιήζεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρσ, κηιάσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ έρεηο. Δληάμεη, δελ κπνξείο λα κνπ θφςεηο ηελ νκηιία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, έρσ δηθαίσκα λα ζαο θφςσ ην ιφγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ έρεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηαηί εζείο ην πξνθαιείηε απηφ, εζείο κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο.
εγψ δελ έρσ πξνζβάιεη θαλέλαλ εδψ κέζα. Ξεηάγεζηε ζπλερψο θαη κνπ
θάλεηε επίζεζε ζπλερψο.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έγηλε ηφζεο ψξεο ζπδήηεζε εδψ, δελ κηιήζακε θαζφινπ,
πξαγκαηηθά γηα έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα, πήξακε ην ιφγν γηα λα κηιήζνπκε, λα
εθζέζνπκε ηηο απφςεηο καο γηα ηα ζνβαξά δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηηο θηεξηαθέο ππνδνκέο θαη ηα δεηήκαηα ηεο παηδείαο θαη κεηά απφ 5 ιεπηά
ακέζσο λα καο δηαθφςεηε, λα βάιεηε εκπφδηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ ιέηε ςέκαηα. 15 ιεπηά κηιάγαηε, αθνχ ηα ρξνλνκεηξνχζα,
κελ ιέηε ςέκαηα γηαηί θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: 45 ιεπηά ηα κίιαγα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη κε κνπ ιέηε φηη ζαο άθεζα 5 ιεπηά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: 45 ιεπηά. Κπήθε ρξφλνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε ζαο είπα, δελ ζαο έβξηζα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κπήθε ρξφλνο; Κα πνηνο είζαη ξε παηδί κνπ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κελ πεηάγεζηε ζπλέρεηα θαη εζείο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: πάξρεη ρξφλνο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λαη ππάξρεη ρξφλνο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξνηνο ρξφλνο είλαη;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δδψ, 10 ιεπηά θαη 3 ιε… ζηνλ θαλνληζκφ.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… γηα φινπο;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γηα φινπο, λαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρφηε δελ ηζρχεη απηφ φπσο ιέηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θαλνληζκφο θπξία κνπ, 10 ιεπηά ζε έρεη γηα ηνλ επηθεθαιήο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Πε φια ηα φξγαλα ηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ ψξα ηελ
απνθαζίδνπλ ηα φξγαλα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ξσηήζσ, ηψξα κηιάηε σο Γέζπνηλα ή σο Οφδα θπξία κνπ;
Γηα πείηε καο, κε ην αιεζηλφ πξνθίι ή ην ςεχηηθν κηιάηε;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θα ζνπ πάξσ ηελ άδεηα, δηθαίσκά κνπ ….
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έλα νινθιεξψζηε ζαο είπα, δελ ζαο έβξηζα νχηε ζαο
πξνζέβαια. Ππλερίζηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κνπ αξέζεη, κνπ αξέζεη φηαλ ζπκψλεηο βγάδεηο ην άιιν ζνπ
πξφζσπν. ηαλ ζπκψλεηο βγάδεηο ην άιιν ζνπ πξφζσπν, ην πξαγκαηηθφ.
Βγάδεηο ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν θαη ηψξα πνπ ζαο είπα ζπλερίζηε κνπ θάλαηε επίζεζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίλαη πξαγκαηηθά ληξνπή λα έρνπκε ηέηνην Γήκαξρν, είλαη
πξαγκαηηθά ληξνπή. Ληξνπή ζνπ πξαγκαηηθά.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δληάμεη, γηα λα ηειεηψζσ γηαηί πξαγκαηηθά δελ αμίδεη λνκίδσ αιιά
λα ζαο πσ έλα εζηθφ δίδαγκα. Λα ζαο πσ έλα εζηθφ δίδαγκα πνπ βγαίλεη απφ
ην εμψδηθν θαη ηηο απεηιέο γηα κελχζεηο…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βξε, ηη είλαη ηνχηνο ξε παηδηά; Δηιηθξηλά δειαδή δελ κπνξψ, δελ…
δελ κπνξψ κα ηελ Ξαλαγία, δελ… Γελ μέξσ.
Θα θιείζσ κε έλα εζηθφ δίδαγκα γηα ηνλ Γήκαξρν ζε ζρέζε κε φια απηά ηα
νπνία θάλεη. Κπνξεί ζηε δσή λα έρεηο κάζεη λα κε ζνπ ιέλε πνηέ φρη, φκσο
απφ ηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ πξέπεη λα αθνχο ηε δηαθνξεηηθή άπνςε, λα
δέρεζαη ηελ θξηηηθή, λα ππνκέλεηο ηελ πνιεκηθή, λα αληηκεησπίδεηο φζνπο
δηαθσλνχλ καδί ζνπ κε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε θαη φρη κε εμψδηθα ή κε απεηιέο
ή κε αγσγέο ή νηηδήπνηε άιιν. Θαη απηή ηελ πεξίνδν πξέπεη λα θαηαιάβεη φηη
είλαη δήκαξρνο θαη φρη δηθεγφξνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βέβαηα, εκείο δεηάκε θαη ζην δηά ηαχηα ηψξα, γηαηί κπήθε θαη ζαλ
ζέκα ζπδήηεζεο λα δεηήζεη δεκφζηα ζπγλψκε ν Γήκαξρνο γηα ην εμψδηθν ην
νπνίν έθαλε θαη λα ην απνζχξεη θαη απηή ηελ πξφηαζε ηελ βάδνπκε ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ:

Θαηαξρήλ

ην

εμψδηθν

έρεη

κνηξαζηεί

ζε

φινπο

ηνπο

ζπλαδέιθνπο. Λνκίδσ φηη ν δήκαξρνο έρεη ηελ παλειιήληα πξσηνηππία έρεη
δχν ζηα δχν κία κε ηελ απνρψξεζε ηεο παξάηαμήο ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ην δεχηεξν λα θνηλνπνηεί εμψδηθφ ζε επηθεθαιήο θαηά
αληηπνιίηεπζεο θαη’ νπζίαλ γηαηί θάλεη αληηπνιίηεπζε, ρσξίο λα έρεη απαληήζεη
ν Γήκαξρνο ζηηο αλαθνηλψζεηο καο ηφζν γηα λα ζέκαηα πνπ αλαδείμακε γηα ηελ
εηαηξία ηε ζπγθεθξηκέλε πνπ έθηηαμε www.ntiniakos.gr θαη ηνλ θφκβν
θαηαγξαθήο

πξνβιεκάησλ

πνπ

απεηέιεζε

θαη

ηελ

λαπαξρίδα

ηεο

ειεθηξνληθήο αληηπνιίηεπζεο ην Ζaidari-agenda, δελ απάληεζε κε δειηίν
ηχπνπ. Φξφληηζε επηκειψο λα κνπ ζηείιεη, λα κνπ θνηλνπνηήζεη έλα εμψδηθν ην
νπνίν εμψδηθν είλαη κία πξνθαλήο πξνζπάζεηα θίκσζεο, πξνζσπηθά εκέλα
αιιά πηζηεχσ θαη ζπλαδέιθσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Λνκίδσ φηη ν Γήκαξρνο
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έρεη επζηνρία ζηηο γθάθεο, έρεη δχν ζηα δχν, πνξεχεηαη κε έλαλ απηαξρηθφ θαη
αιαδνληθφ ηξφπν λνκίδνληαο φηη ζα θαηαηξνκνθξαηήζεη ηνπο πάληεο.
Αιιά αο πάκε ιίγν ζηελ νπζία ηνπ εμσδίθνπ πνπ απνηειεί θαη ηελ νπζία ηεο
ππφζεζεο. Λνκίδσ φηη ην έθεξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλάδειθνη αιήζεηα
γηα δχν ιφγνπο. Πήκεξα είλαη έλα κέζν ελεκέξσζεο θαη έλαο επηθεθαιήο
αληηπνιίηεπζεο. Αχξην κπνξεί λα είλαη θάπνηνο πνιίηεο ν νπνίνο ζα
δηακνξθψζεη κία άπνςε αληίζεηε απφ απηή πνπ έρεη ζηνλ εγθέθαιφ ηνπ ν
Γήκαξρνο θαη κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη κηα αιγεηλή εληχπσζε. Ρη ζα θάλεη
ηφηε; Θα μεθηλήζεη θαη ζε έλαλ απιφ δεκφηε, ζε έλαλ απιφ ζχιινγν, ζε έλαλ
άιιν θνξέα εμψδηθε δηαδηθαζία ή κήλπζε; Ν πξψηνο ιφγνο ήηαλ απηφο.
Ν δεχηεξνο ήηαλ ζην εμψδηθν, δελ μέξσ αλ ην έγξαςε ν ίδηνο σο δηθεγφξνο ή
θάπνηνο ζπλάδειθφο ηνπ ζπλεξγάηεο ηνπ, αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα κηιάεη γηα
πιεζπληηθφ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο αληηπνιίηεπζεο κηιάηε Γήκαξρε θαη ην
έρεηε θνηλνπνηήζεη κφλν ζε κέλα. Γχν πξάγκαηα γίλαλε. Ή κπεξδεπηήθαηε θαη
δελ ην ζηείιαηε ζηνπο ππφινηπνπο ή θάλεηε ιάζνο. Ν δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ θαη
ν θπξίαξρνο ιφγνο λα ην δεηήζσ λα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ξάκε φκσο ηψξα ζηε ππφζεζε. πφζεζε θαηά ηε γλψκε ηε δηθηά κνπ, απηή ε
δηαδηθαζία έρεη έλα δηηηφ ραξαθηήξα. Απφ ηε κία πξνζπαζείηε λα θηκψζεηε
ηελ αληηπνιίηεπζε λα κελ αθνπζηνχλ πξάγκαηα θαη απφ ηελ άιιε ζέιεηε λα
ζηακαηήζεη ρσξίο κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία ηελ έρεηε μεθηλήζεη θαη ε νπνία
δηαδηθαζία είλαη ζην πιαίζην ηεο αληακνηβήο πξνεθινγηθψλ ζπλεξγαηψλ νη
νπνίνη ηνπο θέξλεηε κε απεπζείαο αλαζέζεηο λα ιάβνπλε ζπλεξγαζίεο κε ην
Γήκν. Ρη λα πσ φηαλ ζηηο 24/12 βγάδεηε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα
ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ, ηελ ίδηα κέξα έρεηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ ίδηα κέξα ην αλαζέηεηε ζηελ εηαηξία πνπ ζαο έθηηαμε
ηνλ πξνζσπηθφ ηζηφηνπν. Θαη κάιηζηα θάλεηε ην εμήο ην νπνίν δελ ην
επηζήκαλα κε λεφηεξε αλαθνίλσζε. Πηελ πξψηε απφθαζε ιέηε ιαλζαζκέλα
κέζα φηη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ επξσπατθφ πξφγξακκα, δηνξζψλεηε ηελ
απφθαζε θαη

αλεβάδεηε

θαηλνχξηα ζηελ Γηαχγεηα πνπ ιέηε

φηη

ζα

ρξεκαηνδνηεζεί κε ίδηνπο πφξνπο. Ρν ίδην γίλεηαη κε ην wifi. Απφθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηελ ίδηα κέξα, έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηελ
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ίδηα κέξα θαη έρνπκε ηελ απφθαζε αλάζεζεο πάιη ζηελ ίδηα εηαηξία. Κέζα ζε
δηάζηεκα δχν βδνκάδσλ έρνπκε 40.000€ λα πεγαίλνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε
εηαηξία ε νπνία ηη ήηαλ; Ν πξνεθινγηθφο ζπλεξγάηεο πνπ ζαο έθηηαμε ηνλ
πξνζσπηθφ ηζηφηνπν φπσο είπα πξνεγνπκέλσο ην Ζaidari-agenda θαη βάξδα ηη
άιιν ζπλεξγαζία είραηε ζηελ ςεθηαθφ θφζκν πνπ κφιηο ιίγν πεξηγξάςαηε.
Θαη έξρεζηε κέζα ζην εμψδηθν θαη θάλεηε κία ζαθή αλαθνξά ηελ νπνία
ζεσξψ επηθίλδπλε φρη κφλν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ζαο σο Γεκνηηθή Αξρή. Θαη θαιά θάλεηε θαη
γειάηε αιιά ζε ιίγν ζα γειάηε κε ηα ράιηα ζαο. Γηαηί; Γηαηί εζείο πνπ
δεηνχζαηε δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, επεηδή ηα απφ λνκηθά ειέγρνληαη νη γλψζεηο
ζαο, απφ ηα νηθνλνκηθά ζίγνπξα ππάξρεη δήηεκα. Γελ έρεηε θαηαιάβεη φηη ζην
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν δελ ηίζεληαη ην ζέκα αλ ην ηακείν είλαη κείνλ. Ρίζεηαη πψο
δηαρεηξηζηήθαηε ην ρξήκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ Σατδαξηψηε. Θαη ηη εξρφζαζηε
θαη ιέηε εζείο ζην εμψδηθν; Δξρφζαζηε θαη ιέηε φηη λαη, πξάγκαηη ηηο αλέζεζα
ηηο εξγαζίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία γηαηί ηε ζεσξνχζα ιέεη ηελ θαιχηεξε
ζην ρψξν. Γειαδή εζείο ν ίδηνο έξρεζηε θαη ιέηε φηη ηελ αλέζεζα θαη ζεσξψ
θαιχηεξν ηνλ ζπλεξγάηε κνπ γη’ απηφ ηνπ αλέζεζα ηε δνπιεηά. Γειαδή κε
ιίγα ιφγηα δηαρεηξίδεζηε ην θνξνινγνχκελν ρξήκα εζείο πξνζσπηθά πνπ απφ
ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο θαζφδνπ ζαο δειεηεξηάζαηε ηνλ ηνπηθφ βίν κηιψληαο,
αθήλνληαο ππνλννχκελα γηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη αδηαθάλεηαο, κηιψληαο
γηα θιέθηεο θαη ακαξησινχο εζείο πνπ θνπλάγαηε ην δάρηπιν, εξρφζαζηε
ηψξα κέζα ζε κία δίκελε πεξίνδν θαη δίλεηε απεπζείαο αλαζέζεηο ζε έλαλ
πξνεθινγηθφ ζπλεξγάηε, ζε έλα θίιν, ζε έλα γλσζηφ απφ ηα παιηά, ελψ πξηλ
απφ ιίγν κηινχζακε γηα πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία, γηα ειιείςεηο, γηα ειιείςεηο
ρξεκάησλ λα παξέκβνπκε θαη εξρφζαζηε ζην εμψδηθν θαη ιέηε δελ ππάξρεη
δήηεκα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, ηειηθά είλαη πξνεθινγηθφο θίινο ή απφ ηα παιηά; Γηαηί
νη εθινγέο ήηαλ ηψξα, πξφζθαηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξνεθινγηθφο θίινο είλαη παιηά φπσο ηα ιέηε πξν 6εηίαο. Ξξν
6εηίαο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνεγνχκελεο εθινγέο, κπξάβν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξν 6εηίαο ιέηε κέζα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: 6εηίαο, άξα απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρν αλαθέξεηε κέζα ην ιέηε πξν 6εηίαο. Άξα ιέηε φηη είλαη έλαο
παιηφο πξνεθινγηθφο ζπλεξγάηεο, άξα εξρφζαζηε λα λνκηκνπνηήζεηε φ,ηη εδψ
πέξα ζηελ Διιάδα ζηε ρψξα θαη ζηελ Δπξψπε πέθηνπλε θπβεξλήζεηο γηαηί
αλαθαιχπηνπκε φηη θάπνηνο ζπλεξγάηεο πήξε κία δνπιεηά θαη ήηαλε
ζπλεξγάηεο πξνεθινγηθφο θαη εξρφζαζηε εζείο λα απελνρνπνηήζεηε απηή ηελ
ηαθηηθή ζαο. Ιέηε δελ πεηξάδεη, ήηαλ ζπλεξγάηεο πξνεθινγηθφο λαη αιιά είλαη
θαιχηεξνο. Νπφηε γηαηί κηιάγαηε γηα δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, κηιάγαηε γηα
καγαδάθηα πξνεγνχκελα, θάλαηε θξηηηθή, καο θνπλάγαηε θαη ην δάρηπιν εζείο,
αθνχ επί ηεο νπζίαο ηελ ίδηα πξαθηηθή ζέιεηε λα αθνινπζήζεηε, απηή πνπ
θαηαγγέιιαηε ηφζα ρξφληα. Θα αθνχζεηε ηψξα, ζα αθνχζεηε θαη κεηά
απαληήζηε φζν ζέιεηε. Ινηπφλ άξα έλα δήηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ φηαλ ν ίδηνο πξνζπαζείηε λα ην θηκψζεηε, λα ιεηηνπξγήζεηε κε
εμψδηθα θαη κελχζεηο.
Ρν δεχηεξν ππάξρεη θαη γηα καο σο παξάηαμε πιένλ αίηεκα δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ αλ ζπλερίζεηε έηζη. Γειαδή αλ ιέηε φηη ζε γλσζηνχο ζπλεξγάηεο απφ
ηα παιηά δίλεηε δνπιεηέο γηα καο ππάξρεη θαξακπηλάην αίηεκα δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ, γηαηί εκείο σο παξάηαμε θαη ην ιέσ ζην Πψκα απεπζείαο αλαζέζεηο
ζε πξνεθινγηθνχο ζπλεξγάηεο κε ηε ινγηθή φηη είλαη λνκφηππν θαη δελ ππάξρεη
πξφβιεκα. Ξξφβιεκα κπνξεί λα κελ ππάξρεη λνκηκφηεηαο, γηα καο ππάξρεη
πξφβιεκα πνιηηηθήο εζηθήο. Θαη άκα ππάξρεη πνιηηηθήο εζηθήο ηφηε ε Γεκνηηθή
Αξρή ιεηηνπξγεί αλήζηθα. Νπφηε πέξα απφ ηελ νπζία ηνπ εμσδίθνπ γηα καο
δηαηππψλεηαη κέζα απφ απηή ηελ σκή θπληθή παξαδνρή ζαο αίηεκα
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ αλ ζπλερηζηεί έηζη.
Ξάκε παξαθάησ. Κηιάηε εδψ πέξα επίζεο πήξαηε βξαβείν, πξάγκαηη πήξαηε
βξαβείν επεηδή ηα παξαθνινπζψ θαη εγψ ηα βιέπσ, ήζαζηαλ ν κνλαδηθφο
δηαγσληδφκελνο ζηελ θαηεγνξία, ζαο δψζαλ θαη έλα βξαβείν. Ρν γλσξίδεηε
θαιά, ήζαζηαλ κφλνο ζαο, δελ είραηε αληαγσληζκφ θαη θεξδίζαηε.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξάγκαηη ήζαζηαλ ε κνλαδηθή αληηπνιίηεπζε γηαηί ζηελ
θαηεγνξία απηή επηβεβαηψλεηε απηφ πνπ είπα, ήζαζηαλ κφλνη ζαο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηελ θαηεγνξία καο ήκαζηαλ θαη άιινη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα ζαο πσ αλ ζέιεηε θαη’ ηδίαλ ην βξαβείν ηελ άπνςή κνπ,
απηφ δελ είλαη…
Γεχηεξν, κηιάηε εδψ πέξα γηα ζηνρνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην ζέκα
ησλ αμηνινγηθψλ εξκελεηψλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ, φηη είλαη θησρφο ν
ζηνιηζκφο θ.ιπ. απηφ ελαπφθεηηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε κέζνπ ελεκέξσζεο
λα έξζεη θαη πεη ηελ άπνςή ηνπ. Αλ ε άπνςε απηή ζαο δπζαξεζηεί ηφηε έλαο
δξφκνο ππάξρεη. Ρν δηαςεχδεηε κε ην έξγν ζαο ή αλ δελ ζαο αξέζεη
ιακβάλεηε ιίγν μχδη θαη πξνρσξάηε παξαθάησ. Γελ έρεη θάηη άιιν λα θάλεηε.
Ινηπφλ ην δεχηεξν εδψ πέξα. Κηιάηε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θ. Θξηθξή.
Ξξάγκαηη δελ γξάθεη κέζα εδψ πέξα ε απφθαζε Γεκάξρνπ φηη ηνλ νξίζαηε
εηδηθφ ζπλεξγάηε γηα ζέκαηα εζεινληηζκνχ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο
θαη ηεο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, εάλ ζέιεηε κπνξνχκε λα ζαο θάλσ θαη κία
αλαθνξά ηη ελλννχκε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη πνηα ε ζρέζε κπνξεί λα έρεη
κε ηνλ θφζκν ησλ ςεθηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αλ ζέιεηε. Ινηπφλ εξρφκαζηε θαη
ιέκε φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνηα είλαη; Ρν Facebook. Νη λένη ηη
ιέκε; ηη ζεξθάξνπκε ζην Facebook. Άξα πνπ είλαη ην κεκπηφ λα γξάςεη έλα
δεκνζίεπκα θάπνηνο θαη λα πεη ζεξθάξνπκε ζην Facebook;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρη ζεκαίλεη ζην ζεξθάξσ ζην Facebook;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρη ζεκαίλεη; Ξινήγεζε, θάλσ πινήγεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έλαλ άλζξσπν γηα λα κπαίλεη γηα λα κπαίλεη ζην Facebook.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κα απηφ ηνπ ιέηε ζηελ απφθαζε κέζα λα είλαη ζηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο λα δηακνξθψλεη ηνλ εζεινληηζκφ ζηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο. Απφ πνχ ζα ηνλ δηακνξθψζεη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γεχηεξνλ, κε απεηιείηε κε κελχζεηο, εληάμεη κνπ ην είπαηε, κνπ
ην είπαηε. Γελ έρεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δίλαη ζηαπξφο… Κπξάβν κνπ ην πεηάμαηε ην ππνλννχκελν κε
ηνλ ηξφπν ην δηθφ ζαο. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα, λα μέξεηε θάηη ζε
θαζεζηψηα θαη ζε πεξηπηψζεηο ζαλ θαη ζαο, πξέπεη θάπνηνη λα ππνκέλνπλ ηε
δηαδηθαζία ηνπ κάξηπξα κέρξη λα αλαζηεζνχλ. Θα αλαζηεζνχκε, κελ
αγρψλεζηε, ζα θάλεηε ηα πάληα εζείο λα αλαζηεζνχκε. Θα θάλεηε ηα πάληα
εζείο λα αλαζηεζνχκε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θαη θαηαγξάθεηαη, εζείο ην είπαηε. Ξείηε ην ζην κηθξφθσλν
φηη… καξηπξηθή θαηάζεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ηη ε πινήγεζε ζην Facebook…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κα απηφ ιέηε, ην ιέηε κέζα. Ζ απφθαζε ιέεη…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα κφλν ηη είλαη πινήγεζε, γηαηί είζηε θαη λένο άλζξσπνο.
Δληάμεη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λένο άλζξσπνο θαη κάιηζηα λεφηεξνο απφ ζαο. Σεηξίδνκαη θαη
εγψ ηα κέζα.
Ξάκε παξαθάησ, κηιάηε εδψ πέξα κέζα, θάλεηε κία… γηα ηνλ εηδηθφ
ζπλεξγάηε φλησο ζηελ απφθαζε κηιάεη λα αζρνιείηαη κε ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηχσζεο θαη κε ηνλ εζεινληηζκφ.
Ξξνρσξάκε, παξαθάησ αλαθέξεηε σο αηηία ηνπ εμσδίθνπ ηνπο κεγάινπο
ηίηινπο, ηνπο πξψηνπο ηίηινπο γηαηί απηνχο επηθαιείζηε κία έξεπλα, λα καο ηε
θέξεηε θαη καο, φηη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θνηλήο γλψκεο επεξεάδεηαη
απφ ηνπο ηίηινπο. ,ηη ηίηιν δηαβάζεηο άξα απηφ ηνλ ηίηιν επεξεάδεη θαη
δηακνξθψλεη ε αληίιεςε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λνκνινγία είλαη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λνκνινγία.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη μέξσ…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λνκνινγία, λνκνινγία. Γελ ξσηάσ, ηα μέξεηε φια εζείο. Γη’ απηφ
δελ ξσηάσ, ηα μέξεηε φια εζείο. Γη’ απηφ κνπ είπαλ φινη νη δηθεγφξνη αλ απηφ,
κε ξσηήζαλε, κνπ θάλαλε απηή ηελ εξψηεζε, αλ απηφ ην εμψδηθν ην
ζπλέηαμε δηθεγφξνο. Ρνπο ιέσ έρσ κία απνξία, κπνξεί λα ήηαλ δηθεγφξνο θαη
δήκαξρνο. Κνπ ιέεη θέξε ηνλ εδψ πέξα λα θάλνπκε κηα θνπβέληα, θαη ην ιέσ
θηιηθά.
Άξα απηή ηε ζηηγκή εκείο εξρφκαζηε θαη ην εθιακβάλνπκε σο κία έκκεζε
πξνεηδνπνίεζε, έκκεζε απεηιή, κηα θαζεζησηηθή γηα καο πξάμε πνπ γπξλάεη
θαη ην Σατδάξη πνιιά ρξφληα πίζσ θαη δειψλεη ηελ εξγψδε πξνζπάζεηα ζαο λα
ειέγμεηε φ,ηη θηλείηαη ζε επίπεδν επηθνηλσληαθφ. Άιισζηε είρε ζπκβεί θαη
παξφκνην πεξηζηαηηθφ πξνεθινγηθά, ζαο ην είρα επηζεκάλεη ζε πξψην βαζκφ
δελ δείμαηε ηνλ ίδην δήιν. ηαλ αθνξά ηνπο αληηπάινπο ζαο είζαζηε ιίγν
ραιαξφο, φηαλ αθνξά εζάο έρεηε κία κχγα θαη κπγηάδεζηε θαη επεηδή είπαηε φηη
δελ αθνινπζείηε απηή ηελ κέζνδν κέρξη ζηηγκήο ηελ έρεηε αθνινπζήζεη θαη κε
ζπκπνιίηεο καο ηνπο θάλαηε εμψδηθα θαη πήγακε κελχζεηο ζηα δηθαζηήξηα θαη
ην μαλαθάλαηε φπσο είπαηε κε κέζν ελεκέξσζεο. Γηα καο, γηα καο ηνπο
ηαπεηλνχο πνπ ηα κέζα ελεκέξσζεο θξνληίδνπλ απφ ην πξσί σο ην βξάδπ λα
παίδνπλε ηελ αθεληηά ζαο δελ ζαο είδα λα ζαο πηάζεη θαη ηδηαίηεξνο πφλνο,
κάιινλ ζαο δηεπθφιπλε θαη δελ είδα πνηέ φηαλ βάδαλε κέζα ελεκέξσζεο θαη
ππεξηνπηθά παξνπζηάδαλε ηελ ππνςεθηφηεηά ζαο θαη ζάβαλε ζηα ρακειά
ηνπο αληηπάινπο ζαο λα ζαο πηάζεη. Νχηε εκείο βγήθακε λα πνχκε φηαλ
επηθεθαιήο αληηπνιίηεπζεο φπσο πξνεγνπκέλσο επηβεβαηψζαηε κία ζα έιεγα
ζιηβεξή ηαθηηθή λα αζρνιείζηε κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηθεθαιήο ηεο
αληηπνιίηεπζεο θαη ιέγεηαη εδψ πέξα ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε δεκνηηθφ
ζχκβνπιν ζα γίλνπλε κελχζεηο ή λα απεπζχλεζαη ζε άιιν ζπλάδειθν θαη λα
ηνπ ιεο πεξλάεη ην ρξήκα απφ δίπια ζνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είπα απηφ… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ ….
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ινηπφλ απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα δήηεκα νπζηαζηηθήο
δεκνθξαηίαο θαη απηφ ην δήηεκα έρεη έξζεη σο θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ απηφ
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εδψ εμψδηθν θαη ιέκε κε ιίγα ιφγηα, δπζηπρψο καο επηβεβαίσζεο θαη σο
παξάηαμε Γήκαξρε φηαλ ζην ηειεπηαίν ζπκβνχιην ζνπ απεπζχλακε κία
έθθιεζε κε κελχζεηο θαη εμψδηθα δελ πξφθεηηαη λα δηνηθήζεηο. Θα πξέπεη λα
δηνηθείο θαη λα απαληήζεηο κε ηα επηρεηξήκαηα. ηαλ ζε έλαλ επηθεθαιήο
παξάηαμεο αληί λα απεπζχλεηο κε δειηίν ηχπνπ κε αλαθνίλσζε ηηο ζέζεηο θαη
ηα επηρεηξήκαηά ζνπ απαληάο κε εμψδηθν ππάξρεη πξφβιεκα. Ξξνθαλψο φκσο
ην αληηιακβάλνκαη. Ρη λα πεηο; Γηαηί ζηε Γηαχγεηα αλεβήθαλ απηέο νη
απνθάζεηο θαη πνηνο θάζεηαη θαη ηηο βξίζθεη θαη ηηο βγάδεη ζηε δεκνζηφηεηα;
Αληηιακβάλνκαη θαθνχξγα Γηαχγεηα. Γελ ηελ έθεξα εγψ, ηελ έθεξε έλαο
ζχληξνθφο ζνπ ηε Γηαχγεηα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηνί πνπ κνπ θηηάμαλε ην site κνπ έρνπλε θηηάμεη θαη ηε
Γηαχγεηα ην μέξεηο;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Κπξάβν, ζπγραξεηήξηα, ζπγραξεηήξηα. Νπφηε έπξεπε λα ην
μέξεηο θαη εζχ λα ζε πξνζηαηεχζνπλ. Απφ εθεί θαη χζηεξα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκέλα κνπ αξέζεη ε Γηαχγεηα. Γελ μέξσ, ην έρεηο θαηαιάβεη φηη
ηε ζέισ ηε Γηαχγεηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ ηε ιαηξεχσ ηε Γηαχγεηα. Έρσ πνιιέο απνθάζεηο εδψ. Δίρα
δχν λα ζνπ θάλσ δχν εξσηήζεηο Γήκαξρε αιιά ζεβάζηεθα ην πιαίζην ησλ
εξσηήζεσλ. Θα ήζεια λα κνπ πεηο επίζεο αο πνχκε πψο… δηδάζθεηαη ην
θιάδεκα; Ρν θιάδεκα δηδάζθεηαη; Γειαδή πάκε ζε θέληξα ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ην δηδάζθνπκε ην θιάδεκα; Οσηάσ, γηαηί έρσ κηα απφθαζε
εδψ, απφθαζε γηα κία αλάζεζε ζε κία εηαηξία γηα παξνρή ππεξεζηψλ
θιάδεπζεο ζε έλα θέληξν ζηελ Αζήλα. Θιαδεχνπλε ηα δέληξα ζηελ χπαηζξν.
Ρα θιαδεχνπλ ηα δέληξα κέζα ζε θιεηζηέο αίζνπζεο;
Έρσ πεη θαη ζα ην ιέσ Γήκαξρε, αληηπνιίηεπζε ζα ην πηείηε ην πνηήξην ηεο
αληηπνιίηεπζεο. Γελ ζα θηκψζεηε νχηε εκέλα νχηε θαλέλα ζπλάδειθν νχηε
θαλέλα κέζν ελεκέξσζεο. Απηά πνπ είπαηε πξνεθινγηθά έρεηε κφλν έλα
δξφκν, λα ηα πινπνηήζεηε. Αλ δελ ηα πινπνηήζεηε 4 ρξφληα ζα κε βξίζθεηε
κπξνζηά θαη φζα ρξεηαζηεί, γηα λα πέζεη ην θαζεζηψο Ληεληαθνχ πνπ είζηε ε
ζπλέρεηα ζα αθηεξψζσ φζν ρξφλν κπνξψ πεξηζζφηεξν. Θαη γηα λα
ηειεηψλνπκε, επεηδή ήζαζηαλ επαίζζεηνο κε ηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο ζε
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πξνεγνχκελν δήηεκα ζαο απεχζπλα κία ζπγθεθξηκέλε πξφθιεζε-πξφζθιεζε.
Ξηζηεχσ είζηε λένο άλζξσπνο κπνξείηε λα ην αληηιεθζείηε. Λα αλαθαιέζεηε
ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο θαη λα δηνρεηεχζεηε ην ρξήκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ
Σατδαξηψηε εθεί πνπ ην έρεη πξαγκαηηθή αλάγθε. Θαη γηαηί; Ζ ζπνπδή ζαο λα
αλαβαζκίζεηε έλα site ην νπνίν site ην θαηαζθεχαζε ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή
Αξρή ην 2019 εξρφζαζηε ην 2020 λα αλαθαηαζθεπάζεηε έλα θαηλνχξην site κε
24.000€. Λα καο πείηε αθξηβψο κε 24.000€ ηελ ίδηα ψξα ην haidari-agenda,
απηή ε εθαξκνγή πνπ ζαο έθεξε ζηε δηνίθεζε δεκηνπξγψληαο ξήγκαηα ζηελ
πξνεγνχκελε έρεη πέζεη, ηελ παηάκε θαη έρεη πέζεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηαηί φκσο;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηαηί; Θα καο ην απαληήζεηε κεηά γηαηί έρεη πέζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε νινθιεξψζηε ζαο παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη εγψ γηα λα θιείζνπκε;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα νινθιεξψζσ Ξξφεδξε, ζα νινθιεξψζσ κε φιν ην ζεβαζκφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα ξσηήζσ θάηη;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ,ηη ζέιεηε κεηά Γήκαξρε, φ,ηη ζέιεηε κεηά, δελ έρσ πξφβιεκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη κεηά κφιηο ηειεηψζσ. Ινηπφλ θιείλνληαο εγψ έρσ κία ζέζε,
ην ζπγθεθξηκέλν εμψδηθν πέξα φηη είλαη πνιηηηθά θαη απηνδηνηθεηηθά
απαξάδεθην θαη απηή ε πξαθηηθή απφ καο ζα θαηαγγειζεί θαη ζε επίπεδν ΘΔΓΔ
ζηα πξνζθηιή ζαο πιαίζηα, ζα αλαδείμνπκε πσο ζθνπεχεηε λα δηνηθήζεηε. Ρν
δεχηεξν είλαη θαη λνκηθά απαξάδεθην θαη ζα εθηεζείηε θαη πνιηηηθά θαη λνκηθά.
Ζ άπνςε ε δηθηά κνπ είλαη φηη πξψηε θνξά βιέπσ εμψδηθν λα παξαδέρεηαη φ,ηη
έρεηε θάλεη. Γειαδή κηιάηε εζείο πνπ αθφκα θαη ηψξα ζηελ ηειεπηαία
ζπλέληεπμή ζαο ηη είπαηε; Δίπαηε φηη δελ έρνπκε ρξέε, φρη, φρη, φρη, δελ
πάζρνπκε απφ ρξέε, πάζρνπκε απφ πςειφ κηζζνινγηθφ θφζηνο. Ήξζαηε θαη
αλαηξέζαηε απηά πνπ είραηε πεη ζηε ζπλέληεπμε ζην Βαζηψηε ζην High TV
γηαηί εγψ κηιάσ θ. Ληεληαθέ κε ζηνηρεία εδψ, απηή ηελ αληηπνιίηεπζε ζα ζαο
θάλσ κε ζηνηρεία. Ινηπφλ κηιάγαηε γηα 2.000.000€ έιιεηκκα θαη μαθληθά
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εξρφζαζηε κεηά θαη ηη ιέηε; Ιέηε φηη φρη, φρη, φρη ρξέε, ην παίδεη ην
απφζπαζκα, άκα ζέιεηε επεηδή είκαζηε θαη νη δχν ηεο ηερλνινγίαο λα
παίμνπκε ην απφζπαζκα ζην YouTube. Έξρεζηε θαη ιέηε φηη ηη; ςειφ
κηζζνινγηθφ θφζηνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θα κνπ πείηε κεηά φ,ηη ζέιεηε. Δκείο είρακε πξνβιέςεη
εγθαίξσο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε νινθιεξψζηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θιείλσ. Ινηπφλ είκαη… Ξξφεδξε ζπγλψκε θάπνηνη…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξιεξψλνληαλ λαη ή φρη νη εξγαδφκελνη ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο
νη 51;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λα θιείζσ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ππλερίδεη λα ιέεη ςέκαηα. Γελ ληξέπεζηε; Ρν θαηαιαβαίλεηο ηψξα;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λα νινθιεξψζσ.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ δηαθφπησ; Δγψ δηαθφπησ;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λα γίλεη. φηαλ κε δηαθφπηαλ εκέλα δελ παξέκβεθεο, δελ
παξέκβεθεο θαζφινπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νινθιεξψζηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Λα νινθιεξψζσ κία θνξά. Απηή ηε ζηηγκή Γήκαξρε ε νπζία
ηνπ εμσδίθνπ είλαη φηη απηφο πνπ πξνθάιεζε δεκηά ζηελ πφιε θαη λνκίδσ αλ
έλαο πξέπεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζβνιήο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο
«πνιηηηθήο ζπθνθάληεζεο» ηεο πφιεο είζηε εζείο. Θαη αλνίγεηε ηνπο αζθνχο
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ηνπ Αηφινπ ζηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ζηνπο ινηπνχο λα αθνινπζήζνπκε
ην λνκηθφ δξφκν πνπ εζείο κε επθνιία ηνλ έρεηε αιιά γηα θαληαζηείηε έλαο
άλζξσπνο λα πέζεη κε κία ιαθθνχβα ζην Γάζνο κέζα θαη λα ππνθηλεζεί λνκηθά
απφ κία παξάηαμε λα αζθήζεη αγσγή ζην Γήκαξρν θαη ηέηνηα παξαδείγκαηα
ππάξρνπλ πνιιά. Αλνίγεηε κία επηθίλδπλε αηξαπφ ζηελ νπνία ζα πέζεηε θαη
εζείο κέζα, ζα ξίμεηε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.
Γη’ απηφ λνκίδσ φηη πξέπεη λα κπείηε ζηελ νδφ ηεο αλάθιεζεο ησλ εμσδίθσλ
εηδάιισο ζην πεδίν απηφ ζα καο βξείηε αληίζεηνπο γηαηί εκείο θ. Ληεληαθέ
φηαλ ζα έξζνπλ ζηε Γεκνηηθή Αξρή ζα έξζνπκε κε αιήζεηεο θαη φρη κε ηα δηθά
ζαο ςέκαηα. Δζείο θαηαγξάθεζηε απφ ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο σο ν
αξρηηέθηνλαο ηεο κεγαιχηεξεο πνιηηηθήο εμαπάηεζεο. Δίζηε πιένλ πνιηηηθφ
ςεχηεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κηα εξψηεζε πξηλ ηνλ θ. Ππειηφπνπιν κφλν γηα ηνλ θ. Πειέθν
θαη ηνλ θ. Θενθίιε. Ρν ξψηεζα θαη ζηελ αξρή, γλσξίδεηε φηη ν θ. Γεσλάο έρεη
αλαθαιέζεη παιηφηεξφ ηνπ δεκνζίεπκα εηο βάξνο κνπ θαη έρεη πεη θάπνηα
πξάγκαηα θαη φηη δελ ζα επαλαιάβεη; Ρν μέξεηε απηφ; Ρν μέξεηε; Έρεη θακία
αμία γηα ζαο απηφ; Γηαηί λνκηθά έρεη μέξεηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρεη αμία, έρεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λα ζαο πσ θάηη; Κήπσο ιέγεζηε Θπξηάθνο Ληεληαθφο; Ιέγεζηε
Θπξηάθνο Ληεληαθφο;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Γηα φλνκα ηνπ Θενχ πηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ γξάθεηε εδψ. Ρη γηα φλνκα ηνπ Θενχ; Αλ ιέγεηαη Θπξηάθνο
Ληεληαθφο, γηαηί ν θ. Γεσλάο είρε δηθαζηηθή δηακάρε κε ηνλ Θπξηάθν Ληεληαθφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππγλψκε, πξηλ έξζεηε εδψ κηα πξνεηνηκαζία δελ ηελ θάλεηε;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο, πνιχ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξηλ κνπ έθαλε κία εξψηεζε ν δήκαξρνο.
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ΠΔΙΔΘΝΠ: Φάλεθε, αλ ηελ έρσ θάλεη θάλεθε ηελ πξνεηνηκαζία.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έθαλε κία εξψηεζε ν δήκαξρνο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αιιά εζχ δελ κπνξείο λα απαληήζεηο ηψξα. δελ κπνξείο λα
απαληήζεηο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γήκαξρε απηφ πξάγκαηη εμ φζσλ γλσξίδσ θηάζαηε ζε κία
δηαδηθαζία θαη ππήξμε κία ακνηβαία απφζπξζε, ην ιέηε αλάθιεζε. Απηφ δείρλεη
φκσο απφ έλα κέζν φηη είρε ηε γελλαηφηεηα θαη ηελ ηφικε λα αλαθαιέζεη θαη
ζήκεξα θάλεη θξηηηθή. Γελ ζεκαίλεη ίζα-ίζα είλαη πξνο ηηκή ηνπ, αλ λνκηθά
εζείο ην ζεσξείηε κεηνλέθηεκα, εγψ ζα ζαο πσ κε δηθεγφξνπο θίινπο πνπ έρσ
πνπ εδξεχνπλε θαη απηνί εθεί γχξσ ζην Θνισλάθη κνπ ιέλε φηη λνκηθά δελ
είλαη αβάζηκν, ίζα-ίζα είλαη εληζρπηηθφ. Θαη επίζεο λνκίδσ φηη είλαη έλα κέζν
ελεκέξσζεο πνπ ζαο παίδεη θαλνληθά. Δκείο ιέσ νη ηαπεηλνί, ηη λα πνχκε γηα
κέζα ελεκέξσζεο πνπ ζαο παίδνπλ απφ ην πξσί σο ην βξάδπ θαη ζαο
ιηβαλίδνπλε θαη ζαο θάλνπλε, ηψξα λα επζπκήζνπκε θαη ιφγσ ηεο ψξαο, ζαο
θάλνπλε 4 κέηξα θαη κφιηο ζαο βιέπνπλε ιέλε ηειηθά δελ είλαη 4 κέηξα,
πνιηηηθά ελλνψ έηζη, πνιηηηθά, δελ είλαη 4 κέηξα. Ινηπφλ;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. Θενθίιε εζάο δελ είρε βγεη κηα δεκνζθφπεζε πνπ είζαζηε
ζην 19% θαη ήηαλε ζίγνπξε ε λίθε ζαο; Ρειενπηηθή ήηαλε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξάγκαηη ζπκάκαη θαη εθείλα ηα ζηνηρήκαηα πνπ δίλαηε πνπ ζα
ήκνπλα ηειεπηαίνο θαη δελ ζα έβξηζθα ηε δηθηά κνπ. Ξάληα…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάηη ζπθνθαληηθέο δεκνζθνπήζεηο ζην in.gr πνπ παίξλαλε κεηά
ηειέθσλα απφ θάπνπ γηα λα ηα δηαςεχζνπλ θαη ιέγαλε φηη ν θ. Πειέθνο είλαη
ηζάμηνο ηνπ θ. Ξειεηίδε ηελ επφκελε κέξα ηειηθά επηβεβαηψζεθαλ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν παηδί παίδεη ηψξα, θαηαιάβαηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Πε θάζε εθδειψζεηο πνπ πεγαίλσ Γήκαξρε αθνχσ ηελ
πξνζθψλεζε Θπξηάθνο Ληεληαθφο. Κπεξδεχηεθε ν θφζκνο. Θαθνχξγα ηχρε, ηη
λα θάλνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ππειηφπνπιε έρεηε ην ιφγν.
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ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ινηπφλ έκεηλα γηα πάξσ ζέζε. Δκείο ζαλ παξάηαμε
δηαθσλνχκε ηνλ φπνην δηθαζηηθφ δξφκν επίιπζεο δηαθσληψλ ή ζεκάησλ
θξηηηθήο. Ξξνζσπηθά εγψ έρσ πνιηηηθή αιιεξγία κε κία ηέηνηα κεζνδνινγία θαη
δελ αλαθέξνκαη ηψξα θαη ζην παξειζφλ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη θαη είλαη
γλσζηφ ηνπιάρηζηνλ απφ ηφηε πνπ είκαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ζε
πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ ήηαλ δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη είραλ αθνινπζήζεη
κηα δηαδηθαζία, ζπγθεθξηκέλα ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ
επνρή ηνπ Καξαβέιηα βξέζεθε κε κηα… ηέινο πάλησλ, πψο ην ιέκε; Κήλπζε
πνπ είρε γίλεη πεξί πξνζβνιήο ζείσλ θ.ιπ. θ.ιπ. δήηεζα ηφηε, νχηε ηνλ
γλψξηδα νχηε είρα θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξξνζαγσγή έγηλε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ξξνζαγσγή έγηλε λαη, δήηεζα λα ζηακαηήζεη ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, έγηλε δεθηή ε ζέζε κνπ θαη πήγακε αληηπξνζσπεία λα
ζπκπαξαζηαζνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Απηφ γεληθψο ην ιέσ έηζη γηα λα
ην ζπκίζσ ζε φπνηνπο… Έθηνηε ιέσ, γηαηί έρεη ζρέζε ην ηη θάλεη ν θαζέλαο
φηαλ γίλεηαη δεκφζην πξφζσπν.
Γεληθψο πνιιέο θνξέο ζα έιεγα φηη κπήθακε ζηνλ πεηξαζκφ θαη ζαλ παξάηαμε
γηα νξηζκέλα δεηήκαηα, είλαη γλσζηφ φηη δελ αθνινχζεζα απηή ηελ ηαθηηθή,
ηε ρξεψζεθα πνιηηηθά ηφηε ην φηη δελ ην αθνινχζεζα, αθφκα θαη φηαλ
πηάζακε θάπνηνπο κε ηελ γίδα ζηνλ ψκν εδψ πέξα απφ ηελ πξνεγνχκελε
δηνίθεζε εγψ επέιεμα κφλν πνιηηηθή θαηαδίθε κε δεκφζην ηξφπν, έηπρε λα
είκαη θαη ζηελ ηειεφξαζε γηα νξηζκέλα πξάγκαηα. Δληάμεη, ππήξρε έλα δήηεκα
ζηηο πξνεγνχκελεο εθινγέο, φρη απηέο, πξνεγνχκελεο

ην ’14 πνπ

ρξεζηκνπνηφληνπζαλ θάπνηνη ππάιιεινη θ.ιπ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρελ πξνπξνεγνχκελε.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρελ πξνπξνεγνχκελε, λαη, λαη. Ιέσ γεληθψο ιέσ, φρη εδψ,
λαη εληάμεη, θαιά έθαλεο δελ ελλνψ απηφ. Ρέινο πάλησλ απηή ηελ ηαθηηθή
αθνινχζεζα θαη ζε άιια δεηήκαηα πνπ δελ έρεη ζεκαζία ηψξα λα θάλσ
αλαθνξά, απηή είλαη ε άπνςή κνπ θαη γηα δηάθνξα… θαη ηψξα έρνπλ γξαθηεί
απφ θάπνηνπο πξψελ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θάπνηα ζρφιηα γηα ην πξφζσπφ
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κνπ θ.ιπ. Θέισ λα πσ φηη φινη δελ αηζζαλφκαζηε θαιά φηαλ γξάθνπλε κε
θάπνην ηξφπν πνπ αθνξνχλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςή καο αιιά απνθάζηζα
απηή ηελ ηαθηηθή πνπ έρσ λα ηελ αθνινπζήζσ. Ρν ιέσ, κηιάσ πξνζσπηθά
γηαηί πνιιέο θνξέο φηαλ κηιάο θαη θάλεηο θξηηηθή ζηνπο άιινπο γηα έλα ζέκα
έρεη ζεκαζία θαη ηη θάλεηο ν ίδηνο. Θαη

αλ έρεη ππνζηεί, έρεηο κπεη ζηε

δηαδηθαζία αο πνχκε κηαο θξηηηθήο πνπ δελ ζνπ αξέζεη θαη πνπ μεπεξλάεη ηα
φξηα θαη πνπ δελ έρεη ζρέζε κε…
Θαη γηα λα πσ έηζη γηα λα ραξηηνινγήζνπκε ιίγν πέξαζα κηα 15εηία ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δσήο πνπ θάπνηνο είρε γξάςεη απέλαληη απφ ην
νδνληηαηξείν έλα πβξηζηηθφ, απηφο ην ζεσξνχζε ραξηηνιφγεκα βέβαηα, κνπ
δήηεζε ζπγλψκε κεηά απφ 15 ρξφληα θ.ιπ. εγψ δελ έδσζα ζεκαζία, πνλάεη
δφληη θφβεη θεθάιη, ζε κηα επνρή πνπ ήκνπλα επηθεθαιήο εδψ ηνπ ηφηε
Ππλαζπηζκνχ θαη ηνπ ΘΘΔ ππεχζπλνο εδψ ηεο πεξηνρήο ζην Σατδάξη ηέινο
πάλησλ θ.ιπ. θ.ιπ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Ρέινο πάλησλ, εληάμεη φπνηνη ήηαλε, ηέινο πάλησλ, δελ
έρεη ζεκαζία. Θέισ λα πσ δειαδή ζηε δσή… λαη, ηέινο πάλησλ δελ έρεη
ζεκαζία ηψξα. Θέισ λα πσ δειαδή ζηε δσή θαη μέξεηε πνιιέο θνξέο
ππάξρνπλ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ εθηφο απφ ηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε
ππάξρνπλ θαη πξάγκαηα κε ηελ επαγγεικαηηθή ππφζηαζε θάπνηνπ. Έηζη φπσο
φηαλ δηαθψλεζα ηφηε κε ηνλ… έθπγα δειαδή έηζη ζεψξεζαλ νη ζχληξνθνη
απφ ην ΘΘΔ θ.ιπ. ππήξραλ ηξεηο ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη ζην Σατδάξη, έηζη
ηψξα λα πνχκε ηα πξάγκαηα επί ηεο νπζίαο, γηαηί φηαλ κηιάσ ζέισ λα κηιάσ
λα δείρλσ θαη ηε δηθή κνπ ηελ αληνρή γηα νξηζκέλα πξάγκαηα γη’ απηφ θαη
εγθαιψ θαη ην Γήκαξρν θαη έρσ θαη δηαθσλία δειαδή θαη ηνπ θάλσ θξηηηθή
δεκφζηα. Γελ ήηαλ απιά φηη ιέγαλε απηφ, φηη είζαη απηφ ή ην άιιν πνιηηηθά
θ.ιπ. ιέγαλε φηη αο πνχκε δελ ήκνπλα θαιφο επαγγεικαηίαο. Απηφ ήηαλ έλα
ζπγθεθξηκέλν πξάγκα απφ ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο. Έλαο ζηε
Γξεγνξνχζα, έλαο εδψ θ.ιπ. δελ έρεη ζεκαζία.
Ξεξάζαλ ηα ρξφληα δελ έδσζα ζεκαζία, απηφ ήηαλ έλα πξάγκα ην ιέσ θαη
ηψξα, κπφξεζα λα ην ρεηξηζηψ ηφηε γηαηί φηαλ είζαη θαη λένο θαη είζαη θαη ζηελ
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αξρή κηαο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια θαη απφ ηελ
άπνςε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. Υζηφζν είπα φηη είλαη ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπκηθνχ νξηζκέλσλ αλζξψπσλ ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο,
έδσζα ηφπν ζηελ νξγή, έθαλα ζηελ άθξε ηνπο ζπκβνχινπο δηάθνξνπο θαη
θίινπο θαη δηθεγφξνπο θ.ιπ. θαη ην άθεζα λα πεξπαηήζεη. Ρν ιέσ ινηπφλ άξα
δελ κηιάσ εθ ηνπ αζθαινχο, κηιάσ έηζη απηά δελ ηα μέξνπλ κεξηθνί
άλζξσπνη, ίζσο ν Κηράιεο κπνξεί λα μέξεη θαη μέξεη πνηνπο ελλνψ. Έηζη ηψξα
ην ζπκήζεθα δελ ην είρα ζην κπαιφ κνπ. Έηζη θνπβεληηάδνληαο απηφ ην ζέκα
θαη κηιψληαο.
Άξα ινηπφλ εγψ θαιψ ην Γήκαξρν, δελ μέξσ ηη ζα θάλεη, αλ ζα ην αλαθαιέζεη
ή ζα ην αθήζεη πίζσ θ.ιπ., δελ είλαη θαιφο απηφο ν δξφκνο. Μέξεηε φινη κε
βάζε ηελ επαγγεικαηηθή καο ηδηφηεηα αηζζαλφκαζηε κηα αζθάιεηα ζην ρψξν
είηε είλαη αο πνχκε είζαη νδνληίαηξνο ζην ρψξν ηεο πγείαο, αλ είζαη
νηθνλνκνιφγνο ζηα νηθνλνκηθά θ.ιπ. θαη λνκίδσ φηη πνιιέο θνξέο γίλεηαη κηα
θαηάρξεζε. πσο θαη εκείο πνπ είκαζηε ηψξα εδψ γηα λα ηα πσ γηα φινπο καο
θαη εγψ ην έρσ θάλεη θ.ιπ. λνκίδσ θάλνπκε θαηάρξεζε ηνπ ξφινπ καο, αο
πνχκε. Ν ηξφπνο πνπ είλαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ήδε ν Φσηεηλάθεο λα
αλαθνηλψζσ δελ ήζειε λα δηαθφςεη έθπγε. Δγψ κε ηελ Άιθεζηε ζα βάινπκε
ζε δηαδηθαζία λα ζηακαηήζεη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα ζπλερηζηεί άιιε
κέξα κε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο κεηά απφ απηφ ην ζέκα.
πάξρεη έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ ζέισ λα πάξσ ζέζε θαηά αο πνχκε γηα ην
θπιηθείν ζηε βηβιηνζήθε, σζηφζν φκσο ππάξρεη θαη ην ζπλνιηθφηεξν δήηεκα,
φηη εκείο ζαλ παξάηαμε ζα ην θνπβεληηάζνπκε θαη κεηά καο έρεη απαζρνιήζεη
δειαδή φιν απηφ ην δηάζηεκα, δελ ζέινπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε απηφ ηνλ
ηχπν ηεο αληηδηθίαο πνπ μεπεξλάεη ηα φξηα, θεχγεη απφ ην επίπεδν ηεο
πνιηηηθήο πνιεκηθήο ζα έιεγα θαη πνιηηηθήο θξηηηθήο, παίξλεη πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη. Θα δνχκε ηε ζπκκεηνρή καο ζην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κε πνην ηξφπν ζα ην θάλνπκε, κε
θνηλνπνηήζνπκε θαη ζηνπο δεκφηεο ηνπ Σατδαξίνπ θ.ιπ.

πνην ηξφπν ζα ην
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Γελ είλαη ην ζέκα απιψο λα ςεθίδνπκε είηε ςεθίδνληαο κε ηελ πιεηνςεθία
είηε κε ηελ κεηνςεθία, κπνξεί ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα έιεγα θαη ρσξίο εκάο
θαη ζα θάλνπκε πνιηηηθή θξηηηθή γηα ηα ζέκαηα θ.ιπ. Θα απαμηψζνπκε εκείο κε
ην δηθφ καο ηξφπν κηα δηαδηθαζία πνπ ζεσξνχκε φηη καο πξνζβάιιεη ζαλ
πξφζσπα, ζαλ παξάηαμε κε βάζε ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκείο
έρνπκε ζπκπεξηθεξζεί είηε εληφο είηε εθηφο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. απηά. Θαη
απηφ δελ έρεη θαλέλα ππαηληγκφ, κελ δεηήζεη θάπνηνο ην ιφγν θαη αλ ζεσξήζεη
θ.ιπ. θ.ιπ. είλαη έλα γεληθφηεξν δήηεκα, ιέσ απηά πνπ ζθέθηνκαη.
Θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζηε ζεηεία επί Πειέθνπ πξέπεη λα πσ φηη έηπρε ζε
κία θάζε ρσξίο λα έρνπκε ζπλελλνεζεί απνρψξεζα, γηαηί ηφηε ήκνπλα…
απνρψξεζα εγψ, ν Αζπξνγέξαθαο θαη ν Γξνχιηαο γηα κία αληίζηνηρε
ζπδήηεζε, ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο, λνκίδσ γεληθφηεξα ζην πξνεγνχκελν
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην παξφηη ππήξραλ αληηπαξαζέζεηο ήηαλ κέζα ζην φξηα
θ.ιπ. Λνκίδσ φηη θάπνπ έρεη μεθχγεη ε φιε ζπδήηεζε ζηελ πξνζπάζεηα ν
θαζέλαο λα απνδείμεη φ,ηη ζέιεη λα απνδείμεη έρεη δηθαίσκα αιιά γίλεηαη κε
θψδηθεο πνπ δελ κε αθνξνχλ εκέλα πξνζσπηθά, ην ιέσ θαη λνκίδσ θαη ηελ
παξάηαμε γηαηί ην έρνπκε θνπβεληηάζεη απηφ ην ζέκα, καο έρεη απαζρνιήζεη
γη’ απηφ θαη ήξζακε θαη είπα θαη ζηελ αξρή ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπδήηεζεο. Ξέξα ην φηη δελ ζέισ θαη εγψ θαη ν Φσηεηλάθεο θαη ε Άιθεζηε λα
ζπκκεηέρνπκε ζε κηα δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο θαη γηα
ζέκαηα πνπ είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζε ηειεπηαία αλάιπζε κε ηνλ
ηξφπν πνπ γίλεηαη ε φπνηα ζπδήηεζε θαη ε φπνηα ςεθνθνξία. Απηνί πνπ ζα
κέλνπλ ζπγρσξήζηε καο ζα παίξλεηε ηηο απνθάζεηο. Δκείο κεηά απφ θάπνηα
ζηηγκή ζην βαζκφ πνπ ζα είκαζηε, απηφ πνπ είπα, ζα δεηάσ κεηά ηηο 12:00 ε
ψξα, 11:30 ζε κηα ινγηθή ψξα λα ζπλερίδεηαη ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζε
επφκελε ζπλεδξίαζε, ζε επφκελε κέξα, κεζεπφκελε, ζα ηελ βξνχκε ηελ
άθξε. Απηή ηελ ηαθηηθή ζα αθνινπζήζνπκε, γηαηί δελ ζέινπκε λα κπνχκε ζε
κηα δηαδηθαζία ζηέξεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ν θαζέλαο λνκίδσ έρεη λνπ
θαη θξίζε ηεο απηνζπγθξάηεζεο. Ρν άιιν ην λα έρνπκε έλα ηππηθφ ηειείσζαλ
ηα 5 δεπηεξφιεπηα θ.ιπ. άιινο άλζξσπνο εθθξάδεηαη κε δσξηθφ ηξφπν θαη
άιινο κε πιεζπληηθφ θαη πιεζσξηθφ ζα έιεγα ηξφπν θαη εκείο πξέπεη λα ηνπ
δίλνπκε απηή ηε δπλαηφηεηα. Απηά. Δπραξηζηψ πνιχ.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δπραξηζηψ. Θ. Θέληξε. Θ. Αζπξνγέξαθα. Θ. Θενηνθά ζέιεηε λα
ηνπνζεηεζείηε γηα ηνλ θ. Θέληξε; Αο κηιήζεηε εζείο ηφηε.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ζ ζέζε καο είλαη, δηαβάζακε θαη ην εμψδηθν, δελ βιέπνπκε ιφγν
θαηαξρήλ

λα

ππάξρεη

πνπ

λα

ηεθκεξηψλεη

θάηη

ηφζν

ζνβαξφ

θαη

αλαξσηηφκαζηε ηειηθά πψο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλνπλε ηέηνηα ιάζε.
Γειαδή ηη πξνζπαζεί λα θάλεη ε δηνίθεζε, ηη πξνζπαζεί λα θάλεη ε δηνίθεζε;
Πηελ νπζία πεηπραίλεη ην αληίζεην απ’ φ,ηη ήζειε λα θάλεη. Θαη δεκηνπξγεί,
απηφ ιέσ, εκείο ινηπφλ ζπλερίζηε αλ ζέιεηε, αλ ζέιεηε απνζχξεηέ ην,
πεγαίλεηε

δηθαζηήξηα, θάληε φ,ηη αιιά… Αιιά θαη επαλέξρνκαη ζην φηη

μεθηλάκε 08:30 ε ψξα θαη θηάλνπκε ζηηο 12:00 γηα δχν ζέκαηα.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: 01:00 είλαη, 15:00.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Γηα ην 1ν ζέκα θαη ηξψκε άιιε κία γηα ην 2ν, 01:00 θαη έρνπκε
θηάζεη ζηηο 05:00, ε επζχλε κπνξεί λα είλαη ζπλνιηθή ζπκκεηέρνπκε θαη εκείο
αιιά ηελ επζχλε ηελ έρεη ν αξρεγφο ηελ έρεη ν Γήκαξρνο. Γη’ απηή ηελ
θαηάζηαζε πνπ δελ έρεη μαλαγίλεη πνηέ κε ηελ κεζαία εκπεηξία, γηαηί
ππάξρνπλ άιινη πνπ είλαη πην πνιχ έκπεηξνη απφ κέλα, δελ ην έρσ μαλαδεί
πνπζελά ξε παηδηά. Απηφ ην πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
ηνπ Σατδαξίνπ πηζαλνινγψ φηη φρη πεξίγεινο δείρλεη έρνπκε ζπάζεη θάζε
ξεθφξ. Γελ ζέισ λα μαλαξρίζσ λα πσ παξαδείγκαηα, θσλάδνπκε ηνλ θφζκν
γηα ζέκα παηδείαο, γηα απιά πξάγκαηα πνπ κπνξνχζε έλαο αληηδήκαξρνο λα
καδέςεη ηα αηηήκαηα απφ φινπο λα είλαη θαηαγεγξακκέλα λα έξζνπλ λα ηα
παξνπζηάζνπλ

λα

ηνπνζεηεζνχκε

λα

ηειεηψλνπκε.

Έξρνληαη

φινη

ηνπνζεηνχληαη, κηιάκε, θάλνπκε, κα πψο είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη απηά. Δίλαη
κηθξφ ην ζέκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενηνθά, κε ζπγρσξείηε, απηφ ην πξάγκα ην φζνλ αθνξά ην
ζέκα κε ηνλ θ. Θνπβαξά εδψ θαη ηξεηο κήλεο ηνπ ην έρνπκε πεη θαη επηκέλεη,
καο ζηείιαλε θάπνηα ζέκαηα, ε θα Σξνλνπνχινπ θαη ν θ. Θαξαηδαθέξεο ηνπ
απάληεζαλ, απηφ πνπ ιέηε δειαδή ην θάλακε θαη επέκελαλ λα έξζνπλ εδψ λα
ηα πνχκε.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Υξαία, θαη εζείο…
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δκείο ζέιακε λα ην θέξακε, δελ ζέινπκε λα ην απνθχγνπκε
αιιά ην θάλακε απηφ πνπ ιέηε.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θαη εκείο λα βνεζήζνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη θάηη άιιν.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ξξφεδξε ζπγλψκε, εγψ είκαη αληηπξφεδξνο ηεο έλσζεο
Γνλέσλ. Έηζη; Ήηαλ έλα αίηεκα θαη ησλ ζπιιφγσλ, έλα αίηεκα ησλ γνληψλ θαη
αιίκνλν

αλ

ζην

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην

δελ

έξρνληαη

νη

θνξείο

λα

θνπβεληηάδνπλε. Αιίκνλν δειαδή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βαζίιε γη’ απηφ ην θέξακε γηαηί ην ζεβαζηήθακε απηφ ην ζέκα.
Γη’ απηφ ην πξάγκα ην θέξακε.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ρν πξφβιεκα θχξηνη είλαη ε ιέμε θνπβεληηάδνπκε. Αλ λνκίδεηε
φηη εξρφκαζηε εδψ λα θνπβεληηάδνπκε, εδψ εξρφκαζηε λα ππάξρνπλ ζέκαηα
πξνο ζπδήηεζε, λα παίξλνπκε απνθάζεηο φρη λα θνπβεληηάδνπκε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Φπζηθά. Δδψ θάιεζε ν πξφεδξνο ηεο έλσζεο ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θαη θαιά θάλνπλ νη θνξείο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Πηηο πξσηνβνπιίεο πνπ παίξλεη ε έλσζε θ.ιπ. Ινηπφλ; Ξνχ
είλαη ην θαθφ;
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θαιά θάλνπλ νη θνξείο θαη έξρνληαη αιιά ηελ επζχλε ηελ έρεη ν
εγέηεο λα ηα ζπληνλίζεη θαη λα ηνπνζεηεζνχλ απηά θαη λα …
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απηφ είλαη άιιν πξάγκα, γηαηί κπνξεί απφ ηε ζπδήηεζε,
ζπκθσλψ απφιπηα.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θαη λα πξνρσξάκε, δελ είλαη δπλαηφλ θάζε θνξά λα έρνπκε
δεκνηηθά ζπκβνχιηα, λα εμαληινχκε ην 1ν ζέκα φζν ζνβαξφ θαη λα είλαη θαη
λα θηάλνπκε ηψξα ηη λα θάηζνπκε λα ζπδεηήζνπκε. Θαη ζπκθσλψ απφιπηα
θαη κε ηνλ θ. Ππειηφπνπιν, πξέπεη λα καδεπηνχκε, εκείο λα βνεζήζνπκε.
Ρνπιάρηζηνλ δελ είκαζηε απφ απηνχο….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενηνθά ζε πξνεγνχκελν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη νη 5
επηθεθαιήο ηνπνζεηήζεθαλ ππάξρεη ζηα πξαθηηθά θαη είπαλε φζνλ αθνξά ηνπο
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ρξφλνπο φηη εζηκηθά έρεη θαζηεξσζεί λα κηιάλε φζε ψξα ζέινπλε. Απηφ εγψ
δελ κπνξψ φκσο φηαλ πάσ… φηαλ ιέσ ζηνλ θ. Πειέθν νινθιεξψζηε θαη ην
βξίζθεη πξνζβνιή ηνλ δηαθφπησ θαη γίλεηαη θαπγάο, εγψ ηη λα θάλσ δειαδή;
Ξείηε κνπ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ξξφεδξε κε ζπγρσξείο….
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη απηφ έρεη ηεζεί.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γίλεηαη επηιεθηηθά ε δηαθνπή ζε κέλα πάληα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη θαη ζηνλ θ. Θενθίιε ην έθαλα. Δίζηε άδηθν ηψξα, θαη ηνλ θ.
Θενθίιε ην έθαλα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ξξφεδξε ζην 1ν ζέκα δελ κίιεζε απφ ηελ πηέξπγά καο
άλζξσπνο. Αθνχζακε επιαβηθά ηνπο πάληεο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Διιεληθά κηιάσ θ. Ξαληειάξν. Λα ζαο πσ θάηη;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Πε παξαθαιψ Ξξφεδξε άθεζέ κε λα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Πην 1ν ζέκα ήηαλ νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ, έπξεπε λα
κηιήζνπλε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Άθνπζέ κε ζε παξαθαιψ. Κίιεζαλ Ξξφεδξνη επηηξνπψλ,
εληεηαικέλνη ζχκβνπινη, κίιεζαλ νη πάληεο θαη δελ βγάιακε άρλα θαη κφιηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ κίιεζε ν θ. Πειέθνο θαη ν θ. Θαξαγηάλλεο;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θαη ηνπο δηέθνςεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Κηιήζαλε καδί 35 ιεπηά.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θαη ηνπο δηέθνςεο Ξξφεδξε επαλεηιεκκέλα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη πάληα ζην πεληάιεπην.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θαη ε ζηάζε ζνπ λα κε ζπκπαζάο αιιά ε ζηάζε ζνπ
ππξνδνηεί ην θιίκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ινηπφλ αλ ε ζηάζε κνπ ππξνδνηεί ην θιίκα λα κε ιέεη θαλέλαο
απφ ηνπο ινηπνχο ζπλαδέιθνπο γηα ην φηη θηάλνπκε 03:00 θαη 04:00 ην πξσί.
ια μεθηλάλε απφ ηνπο ρξφλνπο κνπ κηιάκε. Απφ εθεί θηάλνπκε θ. Πειέθν.
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ηαλ κηιάηε 40 ιεπηά δείηε ηα πξαθηηθά πφζε ψξα κηιάηε. Απηά είλαη
θαηαγεγξακκέλα. Απηά είλαη θαηαγεγξακκέλα. Πηαηηζηηθά, εγψ δελ κπνξψ άκα
ζέιεηε λα κηιάηε απεξηφξηζηα κηιάηε αιιά κε κνπ ιέηε εκέλα φηη ηειεηψλνπκε
ην πξσί. Δγψ ην ζέβνκαη, ζέιεηε λα κηιάηε; Κηιάηε φζν ζέιεηε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ππλάδειθε Ρζαηζαξψλε ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία νη
επηθεθαιήο κηιάγαλε απεξηφξηζηα θαη πφηε δελ πήγακε ζηε 01:00 ε ψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ππλάδειθε ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία θάλαηε… είλαη άιινη θαη
άιινη νη ιφγνη.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Θαη φπνηνο ζέιεη αο κε δηαςεχζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη άιινη ιφγνη, είλαη άιινη…
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ξνηνη είλαη νη ιφγνη; Ξνηνη είλαη νη ιφγνη ζπλάδειθε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θ. Ξαληειάξν άιιε ζχλζεζε ε ηψξα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άιιε ζχλζεζε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Απηφ γίλεηαη γηα άιια πξάγκαηα.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γελ είλαη έηζη αγαπεηέ Γηάλλε. Γελ είλαη έηζη. Γελ είλαη έηζη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δάλ ε δηνίθεζε, κε ιέκε ςέκαηα, είρε 18 ζπκβνχινπο δελ ζα
κίιαγε θαλέλαο, ζα θεχγαηε φινη εδψ.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ιάζνο θάλεηο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δπεηδή ηψξα ζπεθνπιάξνπκε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: 18 ζπκβνχινπο έρεη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ππεθνπιάξνπκε, δελ μέξσ αλ έρεη 18, 28, 58, νχηε κε ελδηαθέξεη.
Δληάμεη;
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Αιιά δελ ην ιέκε γηαηί είλαη ζπληδηνθηεζία ηψξα θαη κπνξεί
λα έρνπκε ηίπνηα…
ΘΔΛΡΟΖΠ: … ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ… έλα ιεπηφ θχξηε. Δγψ επεηδή δελ
κίιεζα αιιά εδψ πέξα…
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ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Γελ κηινχζε ν θ. Θενηνθάο εθ κέξνπο ζαο θ. Θέληξε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δίπε ηηο πξνάιιεο ν θ. Πειέθνο φηη εδψ εκάο καο έβαιε ν ιαφο θαη
πξέπεη λα θαζφκαζηε λα κηιάκε. Δληάμεη; Ξξέπεη λα έρνπκε ηελ ππνκνλή λα
κηιάκε γηα ψξεο επί σξψλ θ.ιπ. Ππκθσλψ απνιχησο κε απηφ ην νπνίν αιιά
λα ππάξρεη θάπνηα παξαγσγή, θάπνην απνηέιεζκα. Δδψ εμαλαγθάδνπκε
αλζξψπνπο έκπεηξνπο λα ζεθψλνληαη λα θεχγνπλ, δελ αληέρνπλε απηφ. Θαη
εκείο δελ ζα ην αληέμνπκε, απηφ ήζειε λα πεη ν θ. Θενηνθάο θάπνηα ψξα, άξα
λα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε θαη λα αθήζνπκε ηνπο άιινπο λα παίξλνπλ
δειαδή απφθαζε φπνηα ζέινπλε. Γελ γίλεηαη απηφ λα ζπδεηάο έλα ζέκα, έλα
ζέκα επί 5 ψξεο, 6 θαη κεηά ζα ιέηε, μέξεηο θάηη, ζα δηαβάδεη ηα ζέκαηα θαη ηα
ιέεη λαη απηφ, λαη, λαη, ηη ιέηε, λαη, λαη, λαη, κέζα ζηα 17 δεηήκαηα αθνξνχλ
θαη ηε δηνίθεζε πεξλάλε κέζα ζε 10 ιεπηά θαη θχγακε. Θαη αθνχ ππήξρε εδψ
πέξα ν θφζκνο θαη έρνπκε δψζεη ηηο εληππψζεηο φινη καο θαη έρνπκε κηιήζεη
θαη έρνπκε πεη ην ιφγν καο ηνλ πνιηηηθφ, θεχγνπκε φινη θαη φια θαιά
θακσκέλα. Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά θ. Θενηνθά, θ. Θενηνθά επεηδή ζέζαηε έλα ζέκα…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Θαη ζαο είπε εδψ πέξα θαη ν θχξηνο φηη εγψ ζα ζεθψλνκαη ζα
θεχγσ. Κηα παξάηαμε είπε φηη εγψ ζηηο 12:00 ε ψξα ζα θεχγσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηάλλε, θ. Θενηνθά εγψ ζα κπνξνχζα λα δψζσ ηνλ ηφλν.
Λνκίδσ ηνλ ηφλν ηνλ έρσ δψζεη. Γελ δηεπζχλσ εδψ πέξα. Ρνλ ηφλν ηνλ έρσ
δψζεη, ρξνλνκεηξήζηε πφζε ψξα κηιάσ ζε θάζε ηνπνζέηεζή κνπ θαη νη
ππφινηπνη ζχκβνπινη ηεο παξάηαμεο θαη βγάιηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο.
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Ππκθσλψ, ζε απηφ ζπκθσλψ. Γελ είλαη ν ρξφλνο είλαη ... ηα
πξάγκαηα ξε παηδηά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Πην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην είρακε 8 παξαηάμεηο… Γηάλλε, Γηάλλε
κηζφ ιεπηφ. Πην πξνεγνχκελν ζπκβνχιην είρακε 8 παξαηάμεηο θαη ήηαλε θαη
ιαιίζηαηνη νη ζπλάδειθνη νη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ ν Φνπξιήο, ν Γξνχιηαο
πνπ κηιάγαλε αιιά ππήξρε κηα ηάμε ζην ιφγν δειαδή ν Ξξφεδξνο ζέβνληαλ
φιν ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, δελ ππήξραλ δηαθνπέο. Αλ γίλεη κε ζεηξά θαη κε

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

173

ηάμε ε δηαδηθαζία δελ ζα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Αιιά θαη ηνλ παίξλεη ην
ιφγν θάπνηνο ηνλ δηαθφπηεηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ηειεηψλνπκε κηζή ψξα λσξίηεξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. Πειέθν δπζηπρψο ζα κπνξνχζε λα ιπζεί ην πξφβιεκα λα
ζαο επαλαθέξνπκε Γήκαξρν αιιά ζα ήηαλ θαθφ γηα ηελ πφιε. Κπνξεί λα ήηαλ
θαιφ γηα ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζα ήηαλ θαθφ γηα ηελ πφιε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα έρεηε ην ιφγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη λα ζνπ πσ ηψξα; Ρη λα ζνπ πσ; Πε ιππάκαη, ζε ιππάκαη
πξαγκαηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθαο έρεη ην ιφγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έηζη γέια, γέια, γέια, κεγάιν αζηείν απηφ πνπ είπεο ήηαλε
ηξνκεξφ ξε ζπ. Κπξάβν.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γελ κπνξνχκε; Έλα ιεπηφ, έλα ιεπηφ. Γελ κπνξνχκε λα
ζπλελλνεζνχκε εδψ πέξα; Θ. Γήκαξρε, θ. Γήκαξρε λα ζαο παξαθαιέζσ θάηη;
Λα ζαο παξαθαιέζσ; Θ. Γήκαξρε λα ζαο παξαθαιέζσ; Κε αθνχηε; Λα ζαο
παξαθαιέζσ θαη εζάο θαη ηνλ θ. Πειέθν, ν θ. Πειέθνο είλαη ηεο κείδνλνο.
Κπνξνχκε λα ξίμνπκε ιίγν ηνπο ηφλνπο λα κπνξέζνπκε λα ζπλελλνεζνχκε…
λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε κία άθξηα γηαηί δελ ηειεηψλεη ε ζεηεία ησλ 4
ρξφλσλ κε ηέηνην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. Γελ κπνξεί λα γίλεη, ζαο ην είπε ν
άλζξσπνο, ζα ζαο ην πσ αχξην, ζα ζεθσζνχκε λα θχγνπκε. Γελ γίλνληαη
απηά ηα πξάγκαηα. Ξξέπεη ινηπφλ λα βξνχκε έλα ζεκείν επαθήο. Θα δψζνπκε
ηε δπλαηφηεηα λα κελ δηαθφπηνπκε θ. Ξξφεδξε ζα ζαο παξαθαιέζσ πάξα
πνιχ, ζαο εθιηπαξψ, αθήζηε ηνπο επηθεθαιήο λα κηιάλε απηφ ην νπνίν
ζέινπλε. Ππγλψκε Θφδσξέ κνπ. Λα κηιάλε θαη φπνηε ηειεηψζνπκε δηθαίσο,
κελ μαλαζρνιηάζεηε θ. Ξξφεδξε, ζα ζαο παξαθαιέζσ αθήζηε λα κηιάλε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα λα αθήλσ λα κηιάεη ν θαζέλαο φζν ζέιεη. Δληάμεη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Αο πάεη ζηηο 05:00 ε ψξα ζα θάλνπκε απηή ηε δνπιεηά. Λα
μέξνπκε θαη πνηνο επζχλεηαη γη’ απηή ηελ ηζηνξία.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρεηο πάξεη εληνιή λα θάλεηο ηελ πφισζε, απηφ θάλεηο.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ πήξα εληνιή;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Γελ γίλεηαη έηζη ξε παηδηά, πήξε ηελ εληνιή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βιέπεηο άζρεκα φλεηξα. Βιέπεηο άζρεκα φλεηξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλσ λα γίλεη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη κηα…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δληνιέο δελ έρσ πάξεη απφ πνπζελά.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξνηείλσ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε φρη ζε Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ λα βάινπκε θάπνηνπο φξνπο. Λα ηεξεζνχλ φκσο.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Λαη βεβαίσο θ. Γήκαξρε λα πάξεηε ηελ πξσηνβνπιία θαη ζα
έξζνπκε φινη νη επηθεθαιήο καδί κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
λα βξνχκε έλα ζεκείν επαθήο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα έρεηε ην ιφγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ.. γηαηί καο θάλεηο κάζεκα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δγψ ζνπ θάλσ κάζεκα;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Βέβαηα, καο θάλεη κάζεκα...
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρέινο πάλησλ άζην επεηδή θαηαγξάθνληαη. Θ. Αζπξνγέξαθα
έρεηε ην ιφγν.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ινηπφλ θ. Ξξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη ν επηθεθαιήο φρη
δεκνηηθήο παξάηαμεο αιιά ησλ Διιήλσλ ζνθηζηψλ ν Πηκσλίδεο έιεγε πσο
φηαλ ζνπ θάλνπλε έλα θαθφ λα θάλεηο δχν θαιά. Απηφ γίλεηαη θαη ζε
πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα λα μεθαζαξίζσ ηε ζέζε κνπ,
ζεσξψ φηη ην ζπγθεθξηκέλν εμψδηθν ελέρεη θάπνην ραξαθηήξα ππεξβνιήο θαη
ζα ζαο πσ γηαηί ην ιέσ απηφ θαη λνκίδσ φηη θαη ν ίδηνο ν Γήκαξρνο ζα ην
παξαδερηεί. Θαη γηαηί ελέρεη ππεξβνιή; Έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο,
θνηηάμηε ην ζέκα αλ ν Γήκνο δελ έρεη ιεθηά λα πιεξψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο
δφζεθε κηα ζπλέληεπμε θ.ιπ. δηαζθεδάζηεθε, θνπβεληηάζηεθε εδψ, πάξζεθε
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πίζσ κε θάπνην ηξφπν. Ή ν ζηνιηζκφο ζην Σατδάξη είλαη θησρφηεξνο ζηε
Γπηηθή, ν Γήκαξρνο ζηέιλεη αληηδήκαξρνο θ.ιπ. Απηά ζεσξψ φηη είλαη νμείεο
ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αιιά είλαη αμηνινγηθέο πνιηηηθέο θξίζεηο νη νπνίεο δελ
ζεσξψ

φηη

κπνξνχλ

λα

ζπληζηνχλ,

λα ζπζηήζνπλ

κάιινλ αδίθεκα

ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο ή εμχβξηζεο θ.ιπ.
Θαη ζα έξζσ ζην ζπγθεθξηκέλν θαη ζα αλαθέξσ θαη δχν παξαδείγκαηα απφ ην
παξειζφλ πνπ ζην έλα είρε ηελ επηπρία θαη ν θίινο ν Γεκήηξεο ν Ρζαηζακπάο
λα είλαη θαη κάξηπξαο. Ιέεη εδψ ν Γήκαξρνο θαη ζσζηά λνκίδσ, δελ ην έρσ
εξεπλήζεη αιιά λνκίδσ ζσζηά, δελ πθίζηαηαη εμ απφςεσο λφκνπ γηα ηνπο
εηδηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο θψιπκα αιιά κφλν γηα ηνπο εηδηθνχο
ζπκβνχινπο. Αλ ινηπφλ απηφ ηζρχεη λφκηκα δελ είλαη θαηά ηελ άπνςή κνπ φια
θαιψο θακσκέλα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θψζηα κηζφ ιεπηφ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξξηλ ην εμψδηθν έρσ απαληήζεη γη’ απηά ηα ζέκαηα κε δειηίν
ηχπνπ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Ιέσ δελ είλαη, φρη γηαηί ην ιέεη…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρν έρεηε θαηεβάζεη ην δειηίν ηχπνπ.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Θα πσ, φρη γηαηί ην ιέεη ζην εμψδηθν, ζεσξψ φηη ελ πάζε
πεξηπηψζεη ή λα πσ έηζη γηα λα κελ θξπβφκαζηε πίζσ απφ ην δάρηπιφ καο,
εγψ ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε ζπλεξγάηε πνπ ζα είρα ζηηο εθινγέο ή 4 ή 5 ή 6
ρξφληα δελ ζα ηνπ έδηλα κηα ηέηνηα ζέζε. Λφκηκν κπνξεί λα είλαη, απφ εθεί θαη
πέξα κπνξεί λα έιεγα ην mea culpa πνπ είρε πεη θαη ν αείκλεζηνο ν Αλδξέαο ν
Ξαπαλδξένπ. Γελ ζα ην έθαλα. Απφ εθεί θαη πέξα επηινγή ηνπ είλαη, παίξλεη ην
ξίζθν απηήο ηεο απφθαζεο αο πνχκε θαη ηνλ παίξλεη. Αλ ήηαλε παξάλνκν γηαηί
φπσο

μέξεηε,

γηαηί

θάπνηνη

κίιεζαλ

γηα

δηαρεηξηζηηθνχο

ειέγρνπο.

Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο γηα εζηθή ζηάζε ή φρη δπζηπρψο-επηπρψο δελ ππάξρεη
κέρξη ζήκεξα. Ινηπφλ κφλν ζηελ εθθιεζία μέξσ εγψ φηαλ εμνκνινγείηαη
θάπνηνο.
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Βέβαηα ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ είλαη πην ρνληξά. Έηζη; Θαη εδψ ζα αλαθέξσ
ηα δχν παξαδείγκαηα, ην έλα παξάδεηγκα ήηαλε πνπ έλαο κε ή ρσξίο
εηζαγσγηθά δεκνζηνγξάθνο ηνπ ηφηε δεκάξρνπ θ. Καξαβέιηα είρε κελχζεη ηνλ
εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Σατδάξη ζήκεξα ηνλ θ. Σξφλε φπνπ βξέζεθε ζην
αθξναηήξην ν άλζξσπνο θαη απαιιάρηεθε. Έλαο δεχηεξνο δε είρε γξάςεη ηνλ
Θίκσλα ηνλ Φνπληνχιε φηη είρε ν αθηηβηζηήο θαη ν έηζη θαη ν νηθνιφγνο θ.ιπ.
πνπ φηαλ ηα αξπάμεη ην βνπιψλεη. Θνηηάμηε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πιένλ
δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα άιια δειαδή ηη λα απαληήζσ, ηη λα δψζσ εμεγήζεηο,
ηη λα πσ φηη δελ ελλννχζα απηφ, ελλννχζα εθείλν, ζνπ ιέεη επζέσο ηα έρεηο
αξπάμεη φπσο θαη ζσζηά λνκίδσ ν Γηάλλεο ν Θέληξεο πξνεγνπκέλσο
επηζήκαλε θαη ηνπ ιέεη φηαλ ιέηε ………. ηνπ άιινπ ηη ελλνείηε. Δίλαη θξίζηκα
ηα πξάγκαηα θαη δε ζηηο κέξεο καο.
Ρη ζεσξψ ινηπφλ γηα λα θιείζσ θαηαξρήλ, δελ ζεσξψ φηη απεηιείηαη θαλέλαο ή
θαλέλαο πξέπεη λα θνβάηαη λα ην πάσ θαη αιιηψο. Έζησ, απφ απηφ ην εμψδηθν
πνπ έγηλε ζαο είπα, εκέλα θαζ’ ππεξβνιήλ θαη ιίγν αηπρψο. Θεσξψ φηη δελ
κπνξνχλ δεηήκαηα πνιηηηθά λα κεηαηξέπνπλ ηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζε πνηληθφ δηθαζηήξην θαη απφ εθεί θαη πέξα λα ππάξρνπλ φιεο
απηέο νη αληηπαξαζέζεηο πνπ ππάξρνπλ. Θάπνηνη άλζξσπνη ζίγνληαη ιηγφηεξν,
θάπνηνη ζίγνληαη πεξηζζφηεξν, θάπνηνη λνκίδνπλ φηη θπζάεη. Δμαξηάηαη θαη απφ
ηελ επζημία ηνπ θαζελφο. Κπνξεί λα ζεψξεζε ελ πάζε πεξηπηψζεη ν Γήκαξρνο
φηη απηφ αο πνχκε ηνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα θάλεη απηφ ην εμψδηθν. Παο ιέσ
επζέσο ινηπφλ φηη εγψ δελ ζα έθαλα εμψδηθν. Θα απαληνχζα, ιέεη απάληεζε
πξνεγνχκελα θαη ζα ην ηέιεησλα ην ζέκα εθεί. Δδψ έξρεηαη ζε απηφ πνπ ιέκε
φηη ζνπ θάλαλε έλα θαθφ, ζνπ θάλαλε δεχηεξν θαθφ, απαληάο αο πνχκε κε ηνλ
ηξφπν ζνπ απηφ ψζηε δελ δίλεηο ηελ ιαβή θαη ηε βάζε ζε θάπνηνπο θαη γηαηί
φρη λα κελ πεξάζεη απφ ην κπαιφ ηνπο, φηη ήδε μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία
έκκεζσλ απεηιψλ αο πνχκε κε κελχζεηο κε ηζηνξίεο θ.ιπ. γηαηί ληψζεη
αδχλακνο ν Γήκαξρνο αο πνχκε ληψζεη φηη δελ παηάεη θαιά. Απηφ ινηπφλ ζα
ην αλαθπθιψλεη ην πξάγκα θαη ην ζεκεξηλφ ζα θέξεη θάηη άιιν κεζαχξην.
Άξα λνκίδσ, επεηδή μέξεηε ππάξρνπλε δπζθνιίεο ζε πνιιά ζέκαηα. Γηα
παξάδεηγκα εγψ κεζαχξην θαινχκαη σο κάξηπξαο ζε απηή ηελ πεξίθεκε
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ππφζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξάμε 2 ηνπ ’87. Μέξεηε πφζεο
ζθέςεηο έρνπλε πεξάζεη απφ ην θεθάιη κνπ κέρξη ηε Γεπηέξα πνπ ζα πάσ;
180 ζθέςεηο, δηφηη θάπνηνη θαη δελ ιέσ νλφκαηα ηψξα θαηεγνξνχληαη επζέσο
αο πνχκε μέξσ εγψ φηη έθαλαλ απηφ, έπξεπε εηζπξάμνπλ θαη δελ εηζέπξαμαλ
θαη απηφ ιέγεηαη παξάβαζε θαζήθνληνο θαη δελ μέξνπκε ζε ηη βαζκφ είλαη.
Ινηπφλ δελ είλαη απιά δεηήκαηα δειαδή ην λα κεηαηξέπεηο έλα Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην απφ ηα πην κηθξά, πνπ ην ζεσξψ κηθξφ, ην ζεσξψ κηθξφ απηφ
δειαδή ην αλ είλαη λφκηκν θαη δελ είλαη εζηθφ, λα ην δερζψ έηζη. Κέρξη ηα πην
ζνβαξά πνπ είλαη ην πξνεγνχκελν πνπ είπα ή ηα άιια πνπ είραλε πξνεγεζεί
ζεσξψ φηη θάπνπ εδψ πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε. πάξρεη ν δεκφζηνο δηάινγνο,
ππάξρεη ν δεκφζηνο πνιηηηθφο ιφγνο φζν νμχο λα ζέιεηε λα είλαη αιιά φηαλ
θηάλεηο ζε απηφ ην ζεκείν πιένλ ράλνπκε θάζε αίζζεζε θαη κέηξν θαη
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη νηηδήπνηε άιιν.
Απηή είλαη ε ζέζε κνπ δειαδή ηελ νπνία δηακφξθσζα χζηεξα απφ πξνζεθηηθή
αλάγλσζε ηνπ εμσδίθνπ. Ρψξα αλ θάπνηα απφ απηά ηα αλαπαξήγαγε θαη
θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο γηαηί πξνθαλψο γη’ απηφ ην
ιφγν θνηλνπνηείηαη ζηνλ ίδην, φπσο γλσξίδνπκε ηνπιάρηζηνλ νη κε ηα λνκηθά
αζρνινχκελα θαη ε αλαπαξαγσγή ελφο πξάγκαηνο αο πνχκε ην νπνίν δελ ην
ειέγρεηο ή ην αλαπαξάγεηο έηζη αγφγγπζηα ζπληζηά θάπνην αδίθεκα κε ηε
ζηελή έλλνηα. Δλδερφκελα ινηπφλ ην έζηεηιε πξνο γλψζε φηη θαη εζχ θαη
έθαλεο κηα αλαπαξαγσγή. Γελ ζεσξψ ζε θακηά πεξίπησζε φηη απνηειεί απηφ
πξνεηδνπνίεζε ή απεηιή πξνο ην ζχλνιν ην άιιν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή
φηη ζα είλαη πνπ ζα θαλεί ζην κέιινλ ην άκεζν κέιινλ, φηη ζα είλαη κηα
πξαθηηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηε ζπλέρεηα γηαηί ππάξρεη αδπλακία απφ
πιεπξάο Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθήο Αξρήο. Απηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΛΡΟΖΠ: Έλα ιεπηφ Απνζηφιε κνπ, έλα ιεπηφ θαη ζα πεηο, έλα ιεπηφ. Ξξηλ
απφ απηή ηελ αξζξνγξαθία πξνυπήξρε θ. Γήκαξρε κία άιιε ζην ίδην έληππν
θαη κίιεζα εγψ κε θίινπο κνπ δηθεγφξνπο θαη πνιχ θαινχο αιιά γηα λα κελ
δειεηεξηαζηεί θ. Πειέθν ην πνιηηηθφ θιίκα εδψ κέζα θαη πνχλε μέξεηο θάηη ν
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Θέληξεο θαηέθπγε θαη έθαλε κελχζεηο θαη ηζηνξίεο θαη έζηεηιε εμψδηθα. Θα
είραηε δηαβάζεη έλα δεκνζίεπκα ηνπ ίδηνπ site ην νπνίν έιεγε «ε λχθε» θαη
θσηνγξάθηδε ηνλ θ. Γήκαξρν.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Ζ;
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ζ λχθε.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Κάιηζηα.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη; Γηα λα ηα ιέκε επεηδή κηιήζαηε θαη είπαηε πξνεγνπκέλσο
γηα νξηζκέλνπο φηη ζίγνληαη. Ήηαλε ν «γακπξφο» φηαλ έκαζαλ φηη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ζα ηνλ ςεθίζεη ν θ. Ππειηφπνπινο θαη ν «πξφζπκνο
θνπκπάξνο» ν Γηάλλεο. Γελ άθνπζα θαλέλαλ λα κηιήζεη, λα πεη ξε παηδηά απηά
ηα πξάγκαηα ηη ζεκαίλνπλ; Δίλαη δεκνζηεπκέλα. Κπνξεί έρεηε ηελ εληχπσζε,
φηη κπνξεί ν θάζε έλαο κπνξεί λα αξζξνγξαθεί φ,ηη γνπζηάξεη θαη φ,ηη ζέιεη;
Γηαηί εδψ πέξα θξχβνληαη θαη ππνλννχκελα ηα νπνία είλαη θαη ξαηζηζηηθά
ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ δειαδή. Δπεηδή ινηπφλ ν έλαο έρεη θάπνην site κπνξεί λα
αξζξνγξαθεί φ,ηη γνπζηάξεη. Θαη εγψ ζα ηξειαζψ αχξην λα ηνπ ξίμσ κία
θεθαιηά θαη ζα γίλεη ρακφο κέζα εδψ. Κπνξεί ν θαζέλαο θχξηνη λα γξάθεη φ,ηη
γνπζηάξεη θαη φ,ηη ζέιεη; Γελ κπνξεί. Γηφηη θαη εγψ απνθεχγσ.
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ: Γελ ήμεξα φηη…
ΘΔΛΡΟΖΠ: Αθήζηε ηηο εμππλάδεο θ. Αιεμφπνπιε. Ρηο εμππλάδεο απηέο ζα ηηο
έρεηε ζην καγαδί ζαο φρη κέζα εδψ πέξα.
ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ: Λαη ξε θαιά ζνπ ιέεη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Δληάμεη; Ρηο εμππλάδεο ζα ηηο αθήζεηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δληάμεη απεπζχλεζαη ζηελ αληηπνιίηεπζε.
ΘΔΛΡΟΖΠ: Ξψο ηψξα κηιάεη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν θαη ιέεη είζαη εζχ. Ξνηνο
είλαη

άιινο

επηθεθαιήο

Γηάλλεο

πξνυπνινγηζκφ; Πε πνηνπο κηιάεη;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

κέζα

εδψ

ν

νπνίνο

ςήθηζε

ηνλ
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ΘΔΛΡΟΖΠ: Παο παξαθαιψ πάξα πνιχ. Κα δελ είλαη θ. Θενθίιε θαη γηα ζέλα
άκα ζαο ην πνχλε εδψ, δελ κπνξεί ν θάζε έλαο λα γεινηνπνηεί φ,ηη γνπζηάξεη
θαη λα γξάθεη φ,ηη γνπζηάξεη. Γελ γίλεηαη θχξηνη, ππάξρνπλε θαη λφκνη. Θαη
πέξα

απφ

ηεο

πνιηηηθήο

ππάξρνπλ

άιινη.

Ξξψηα-πξψηα

ππάξρνπλε

ππνλννχκελα ζεμνπαιηθήο θχζεσο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γηα ηα εμψδηθα ηνπ Γεκάξρνπ έρεηο άπνςε λα καο πεηο; Θαιά
καο ηα είπεο απηά.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξάλησο απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ηνλ Πνπξή κε ην Οσκηφ θαη
θηάλνληαο κέρξη Ρν Ξνληίθη ζηηο κέξεο καο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα
ζαηηξίδνπλε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κε ζθίηζα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Έρεηε ην ιφγν γηα ιίγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ είλαη ηψξα απηφ Γηάλλε κνπ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έλα ιεπηφ. Δπεηδή άθνπζα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έκπεηξνπ
ζπλαδέιθνπ, έλα ιεπηφ, επεηδή κίιεζε γηα αίηεκα δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. Θ.
Αζπξνγέξαθα πξνθαλψο φηαλ γίλεη κία θνξά, δχν ε απεπζείαο αλάζεζε
πξνθαλψο εληάμεη. Δάλ γίλεη απηφ φκσο βηνκεραλία ζε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία
γίλεηαη απηφ επ’ άπεηξνλ θαηαιαβαίλεηε φηη φλησο ππάξρεη δηαρεηξηζηηθφ
δήηεκα. Αλ μεθηλάκε κε δχν αλαζέζεηο κέζα ζε δχν κήλεο απηέο νη αλαζέζεηο
αλ ζπλερηζηνχλ ζην κέιινλ ηφηε γηα καο ζπληζηά πξφβιεκα. Απνθιείεη κία
αγνξά κε ζπγθεθξηκέλν κνλνπσιηαθφ ραξαθηήξα, έλα απηφ.
Θαη δεχηεξνλ απφ ην εμψδηθν, επεηδή είζηε λνκηθφο θαη πνιχ θαιφο, επεηδή
εγψ δελ θαηέρσ, κηιάεη γηα πιεζπληηθφ ζπκβνχισλ, απηφ ζα καο ην απαληήζεη
ν Γήκαξρνο. Ρν θνηλνπνηεί ζε κέλα αιιά ζην εμψδηθφ ηνπ κηιάεη ζηαζεξά απφ
ζπγθεθξηκέλνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Θα καο πεη
πεξηκέλσ κε αγσλία πνηνπο ελλνεί ηνπο ππφινηπνπο. Μεθάζαξν θαη ηφηε θαη ζα
ην ηνπνζεηεζείηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε επραξηζηψ. Θ. Ξαληειάξν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Δγψ απηφ πνπ ζέισ λα πσ ζπλάδειθνη είλαη φηη θαη λα
μαλαεπαλαιάβσ φηη δελ κπνξεί λα ιχλνληαη νη πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο κε
εμψδηθα. Παθψο ζηα κέζα γξάθνληαη δηάθνξα θαη ιέγνληαη δηάθνξα. Έλαο
άλζξσπνο είλαη πνιηηηθφ θαη δεκφζην πξφζσπν, νθείιεη λα απαληάεη πνιηηηθά
θαη φρη κε απηφ ηνλ ηξφπν, έλα δήηεκα είλαη απηφ.
Δπίζεο, ηα δεκνζηεχκαηα πνπ θάηη ππνλννχλ πνπ δελ ην ιέλε θ.ιπ. θαη φια
απηά εκάο ηνπιάρηζηνλ ζαλ παξάηαμε δελ καο αθνξνχλ.

Έηζη; Δκείο

εθθξαδφκαζηε κέζα απφ ηηο αλαθνηλψζεηο καο, κέζα απφ ηηο δειψζεηο ησλ
ζηειερψλ καο, κέζα απφ ηελ εθεκεξίδα καο θαη φια ηα ππφινηπα είλαη εθ ησλ
νπθ άλεπ.
Ρξίηνλ, λνκίδσ Θνδσξή μέξεηο φηη εγψ ζε ζέβνκαη απφιπηα, κπνξεί λα
αληηπαξαζεηφκαζηε θαη είλαη ζεκηηφ λνκίδσ αιιά δελ είλαη ηίκην λα ιεο φηη
θάπνηνη θάπνηε θ.ιπ. θαη μέξεη ν Κηράιεο, ακθηζβήηεζαλ ηελ επαγγεικαηηθή
ζνπ ππφζηαζε. Έηζη; Γηαηί εκείο νη πην λένη δελ μέξνπκε πνηνη θαη πψο θαη ηη.
Έηζη; Δληάμεη, εληάμεη. Δκέλα πάλησο ν πνιηηηθφο ρψξνο πνπ αλήθσ θαη έρσ
δηαπαηδαγσγεζεί απφ 14 ρξνλψλ ζε απηφλ δελ κνπ έρεη κάζεη λα ιεηηνπξγψ
έηζη θαη λνκίδσ φηη εγψ ην απνδεηθλχσ θαη ζηελ πξάμε.
Θαη έλα ηειεπηαίν, επεηδή εληάμεη ξε ζπλάδειθνη απηή ε θσκσδία δελ κπνξεί
λα ζπλερηζηεί ηψξα, δελ είλαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην απηφ. Σσξίο πξνθιήζεηο
εθαηέξσζελ αο επαλέιζνπκε ζηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε θαη φρη ζε απηνχ
ηνπ ηχπνπ ηελ θνπβέληα πνπ γίλεηαη εδψ κέζα. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη πέξα
απφ ην λα ρακειψζνπκε ηνλ ηφλν ηεο θσλήο καο θαη λα ζπδεηήζνπκε
πνιηηηθά θαη λα βάινπκε μεθάζαξα ηηο απφςεηο καο εδψ κέζα, ζεκαίλεη φηη δελ
ζα πξνθαιεί θαη ν έλαο ηνλ άιινλ. πνηνο ζέιεη αο ην αθνχζεη Γήκαξρε.
Ινηπφλ απηφ λνκίδσ φηη φινη ην αθνχλε θαη φινη ην ζέινπλε. κσο πξνζέμηε,
ζα γίλεη πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, φρη λίπησ ηαο ρείξαο κνπ εγψ δελ έρσ άπνςε,
εγψ είκαη έλαο απιφο ηάδε, εζείο νη άιινη είζηε νη πνιηηηθά ζηηγκαηηζκέλνη
θ.ιπ. Δδψ ζα ηα ιέκε αλνηρηά θαη λα κελ ζίγεηαη θαλέλαο φηαλ πνιηηηθά αθνχεη
θξηηηθή, αλ ιέγεηαη αληηιατθή, αλάιγεηε θ.ιπ. θαη απαληάεη κέζα απφ ηνλ
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απνιηηίθ θαζξέθηε ηνπ αο πνχκε φηη μέξεηε κηιάηε πνιηηηθά. Δδψ είλαη
πνιηηηθφ φξγαλν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Απνζηφιε δελ αλαθέξζε... εγψ είπα απηά πνπ είπα, φπνηνο
θαηάιαβε θαηάιαβε, κελ κε εξκελεχεηο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηψ. Θ. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ λνκίδσ…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πχληνκνο ζα είκαη.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Σπδαίεο…
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Πχληνκνο ζα είκαη. Αλ ππάξρεη ζήκεξα εδψ θάπνηνο
νπδέηεξνο παξαηεξεηήο πνπ λνκίδσ δελ ππάξρεη απηή ηελ ψξα, ιίγν-πνιχ
είκαζηε φινη γλσζηνί ζα άθνπγε ηηο ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο θαη ζα
αηζζαλφηαλε πσο ππάξρεη κηα θξίζε έηζη εηιηθξίλεηαο ζε πνιινχο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο θαη επηθεθαιήο γηα ην γεγνλφο φηη απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε απηή ηε δηαδηθαζία έηζη φπσο εμειίζζεηαη θαη ζηε
ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε θαη πξνθαλψο φζνη κίιεζαλ ελλννχζαλ θαη νη
πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο.
Δγψ δελ ην εξκελεχζσ σο θξίζε εηιηθξίλεηαο νξηζκέλσλ έηζη δεκνηηθψλ
ζπκβνχισλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη επηθεθαιήο θπζηθά αιιά
δπζηπρψο ζα αλαθέξσ κία ιέμε ε νπνία κπνξεί λα κελ είλαη αξεζηή αιιά
πηζηεχσ φηη είλαη ε αιήζεηα. Δίλαη κηα αθφκε ππνθξηζία. Θαη γηαηί ην ιέσ φηη
είλαη κηα αθφκα ππνθξηζία; Γηαηί ην είπα φηη δελ ζα ζαο αξέζεη αιιά είκαη
βέβαηνο φηη αλ ε ψξα ήηαλε 08:00κ.κ. θαη αλ ε αίζνπζα ήηαλ γεκάηε φπσο
ήηαλ ζήκεξα ή θαη άιιεο ζπλεδξηάζεηο δελ ζα ιέγαηε απηά πνπ ιέγαηε, ζα
θάλαηε απηά πνπ θάλαηε. Θαη απηά πνπ θάλαηε έρνπλ λα θάλνπλε ζέιεηε δε
ζέιεηε κε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη φρη νιφθιεξε ηελ αληηπνιίηεπζε πνπ
ηνξπηιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί ε δηνίθεζε δελ έρεη θαλέλαλ ιφγν λα ηνξπηιίζεη ηελ
νκαιή ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ν Ξξφεδξνο παζρίδεη πξάγκαηη λα θξαηεζεί
κηα δηαδηθαζία. Απφ πιεπξάο νξηζκέλσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο πνηέ δελ ηελ
ηεξνχλ. Θαη φρη κφλν δελ ηελ ηεξνχλ αιιά βξίζθνπλ θαη ην ζξάζνο λα
αλαθέξνπλ θαη πξνζσπηθέο χβξεηο θαη πξνο ηνλ Ξξφεδξν αιιά θαη πξνο ηνλ
Γήκαξρν. Κέηξεζα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο πάλσ απφ 10
θνξέο λα αλαθέξεηαη ζην Γήκαξρν θαη λα ηνπ ιέεη δελ ληξέπεζαη, θαη
ληξέπεζαη θαη πξέπεη λα ληξέπεζαη θαη μαλά λα ληξέπεζαη θ.ιπ. Απηνί νη
ραξαθηεξηζκνί δελ αθνξνχλ απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεζαη θ. Κηράιε Πειέθν.
Απηνί νη ραξαθηεξηζκνί επηζηξέθνπλ ζε απηφλ πνπ ηνπο αλαθέξεη. Κπνξείο λα
αλαθέξεηο γεγνλφηα; Κπνξείο λα αλαθέξεηο επηρεηξήκαηα εάλ έρεηο ηα νπνία
λα εθζέζνπλ ην Γήκαξρν θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή; Δάλ δελ έρεηο, φρη
ραξαθηεξηζκνχο. Θαη δπζηπρψο, ελψ ρξεζηκνπνηείηε απηέο ηηο κεζφδνπο εζείο
θαη άιιεο πιεπξέο εδψ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην ηέινο πξνζπαζείηε λα ξίμεηε
θαη ηηο επζχλεο ζηε δηνίθεζε θαη ζηνλ Ξξφεδξν φηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ηαλ πξηλ απφ θάπνηεο
ζπλεδξηάζεηο είπα εδψ φηη δπζηπρψο απηφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δελ
πξνζθέξεη ηίπνηα κε θαηεγνξήζαηε θαη κνπ είπαηε κα είλαη δπλαηφλ,
θαηεγνξείο ην λαφ ηεο δεκνθξαηίαο. Αλ ην λαφ ηεο δεκνθξαηίαο ηνλ θάλεηε
φπσο ηνλ θάλεηε πξάγκαηη, δπζηπρψο δελ παξάγεη ηίπνηα θαη είκαζηε φινη
ππφινγνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο πνπ καο ζηέιλνπλ εδψ.
Γελ ζέισ λα ζπλερίζσ γηα ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ
αιιά ραίξνκαη πνπ θάπνηνη είπαλ δελ αληέρνπκε άιιν θαη πηζηεχσ φηη απηή
ηνπο ε απειπηζία ε πνιηηηθή, ε πξνζσπηθή αλ ζέιεηε λα βνεζήζεη ζην λα κπεη
κηα ηάμε θαη κηα νκαιφηεηα γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην ζπκβνχιην φπσο
έρνπκε επζχλε φινη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο πνπ μαλαιέσ καο έζηεηιαλ εδψ ζε
απηέο ηηο ζέζεηο.
Ρψξα απφ άιιε πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ην νπνίν
ζπδεηείηαη θαη ζα πσ θαη δχν ιφγηα γηα απηφ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα
ζπκςεθηζηεί

θαη

κάιηζηα

δηαηππψζεθε

επαλεηιεκκέλσο

φηη

καο
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θαηεγνξνχζαηε φηαλ ήκαζηαλ δηνίθεζε γηα θαθνδηαρείξηζε επαλεηιεκκέλσο.
Κα κηιάκε γηα ην ίδην πξάγκα; Μερλάλε θάπνηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηεο ηφηε φηη
ράζεθαλ 2.000.000 γηα ην Γήκν ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ δηνίθεζε; Σάζεθα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Έρεηο κπεξδεπηεί…
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρν μερλάλε;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Θα αιιάμεη απηφο κσξέ; Θα αιιάμεη; Γελ αιιάδεη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ινηπφλ 2.000.000€ ράζεθαλ γηα ην Γήκν θαη κάιινλ ράζεθαλ
νξηζηηθψο, δπζηπρψο. Γπζηπρψο….
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαη δπζηπρψο θάπνηα κέιε πνπ ηα ιέλε εδψ κέζα ήηαλε
πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηεο ηφηε δηνίθεζεο θαη έξρνληαη ινηπφλ λα θάλνπλε
θαη ζπγθξίζεηο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γελ ζα ζπλερίζσ ζε απηφ γηαηί απηά είλαη γεγνλφηα, είλαη
θαηαγεγξακκέλα θαη δελ ακθηζβεηνχληαη απφ θαλέλαλ. Θαη ζα ηειεηψζσ κε
δπν ιφγηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν ζπδεηάκε. Ρη έγηλε; Έγηλε έλα
εμψδηθν. Ρη είλαη ην εμψδηθν;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ρίπνηα δελ ιέεη.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρη είλαη ην εμψδηθν; Δίλαη έλα δηθαίσκα ηεο πνιηηείαο ηεο
δεκνθξαηίαο ζε έλαλ νπνηνδήπνηε πνιίηε είηε είλαη πξσζππνπξγφο είηε είλαη
εξγάηεο είηε είλαη άλεξγνο λα ππεξαζπίζεη θάπνην δηθαίσκά ηνπ θαη ζα
έξζνπκε εκείο εδψ λα πνχκε θαθψο έρεηο απηφ ην δηθαίσκα θαη θαθψο ην
ιακβάλεηο θαη ην αμηνπνηείο; ρη δελ έρνπκε θαλ δηθαίσκα λα ην θάλνπκε
απηφ, ζα θξηζεί γηα ην εμψδηθν απηφο πνπ ην θάλεη, φπνηνο θαη αλ είλαη. Θαη
ππάξρνπλ ηα φξγαλα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πνιηηείαο
ζηα νπνία ζα θξηζεί. Γελ κπνξνχκε λα έξζνπκε εδψ λα απαγνξεχζνπκε πνην;
Λα απαγνξεχζνπκε ην δηθαίσκά ηνπ; Ρν δηθαίσκά ηνπ λα θάλεη εμψδηθν;
Θαη αλ ζέιεηε επί ηεο νπζίαο ινηπφλ, ην ζπγθεθξηκέλν ην δηαβάζαηε θαη
πξνθαλψο έρεηε δηαβάζεη θαη ηα δεκνζηεχκαηα. Γελ ππάξρνπλ ζπθνθαληηθά

184
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ππνλννχκελα; Θαη θαιά θάλεη ν Γήκαξρνο θαη δελ δέρεηαη κχγα ζην ζπαζί
ηνπ, γηαηί δελ κνηάδεη κε άιινπο. πάξρνπλ; Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη αλ δελ
ππάξρνπλ λα βγείηε λα ην πείηε εζείο πνπ έρεηε ηηο δηθέο ζαο απφςεηο, ηηο
δηαθσλίεο θαη ιέηε φηη θαθψο ν Γήκαξρνο έθαλε ην εμψδηθν. πάξρνπλ ινηπφλ
θαη ην αλαγλσξίδεηε φινη θαη είλαη νινθάλεξν. πάξρνπλ ππνλννχκελα
ζπθνθαληηθά ζε ηη; Απηνί ινηπφλ πνπ θάλνπλ ηα ππνλννχκελα ηα ζπθνθαληηθά
είλαη θαη ζξαζχδεηινη. Δίλαη ζξαζχδεηινη, γηαηί είλαη ζξαζχδεηινη; Γηαηί κέζα
ζηα ίδηα ηα δεκνζηεχκαηα ιέεη είλαη λφκηκν, είλαη λφκηκν. Ξαξαδέρνληαη ηε
λνκηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο ηεο δηνίθεζεο. Αιιά επεηδή ε λνκηκφηεηα είλαη
δεδνκέλε πάλε ζην εζηθφ. Ξνην είλαη ινηπφλ ην εζηθφ; Ρν εζηθφ πνην είλαη; φηη
ε δηνίθεζε απεπζχλζεθε ζε κία εηαηξία κε ηελ νπνία ζπλεξγάζηεθε θαη σο
αληηπνιίηεπζε θαη ήηαλ ε θαιχηεξε εηαηξία ε νπνία έθεξε ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ:

Παο

παξαθαιψ,

ζαο

παξαθαιψ.

Παο

παξαθαιψ

κελ

δηαθφπηεηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Λαη, λα ζπκεζείηε ηα ηνπ νίθνπ ζαο θαη λα θξνληίζεηε γη’
απηά. Λα θξνληίζεηε γη’ απηά, λα κελ ηα θξχβεηε θαη λα πξνζπαζείηε λα
ζπθνθαληείηε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ρειεηψλσ, ηειεηψλσ. Λαη ινηπφλ απηή ε εηαηξία κε ηελ νπνία
ζπλεξγάζηεθε ε παξάηαμε έθεξε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη βξαβεχηεθε
θαη γηα απηφ θαη έθεξε θαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσλία θαη
βξαβεχηεθε θαη απφ ηελ θνηλσλία. Θαη πνιχ ζσζηά έλαο Γήκαξρνο, κηα
δηνίθεζε ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πφιε ηεο ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ
επαγγεικαηία, κε θάπνηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζα θέξνπλ θαη ηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα ζηελ πφιε ηεο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά ηειεηψζαηε;
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Γηαηί; Γηαηί ζαο πνλάλε απηά πνπ ιέσ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ; Δζχ ηα… ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Ινηπφλ θαζίζηε ήζπρα, κελ ζαο πνλάλε. Κελ ζαο πνλάλε
απηά. Δζείο ζα απνινγεζείηε γη’ απηά πνπ θάλαηε. Γη’ απηά πνπ θάλαηε ζα
απνινγείζηε ζπλέρεηα επί ρξφληα λαη. Θα απνινγείζηε ζπλέρεηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θα απνινγείζηε ζπλέρεηα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θα απνινγείζηε ζπλέρεηα γηα απηά πνπ θάλαηε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά ζαο επραξηζηψ πνιχ.
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θ. Ξξφεδξε ηειεηψλσ. Ρειεηψλσ ινηπφλ ιέγνληαο φηη φηαλ ε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θάλεη ελέξγεηεο πξνο φθεινο ηεο πφιεο γηα λα παξάγεη ηα
θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη νη ελέξγεηεο είλαη θαη λφκηκεο, δελ είλαη δπλαηφλ
λα αλέρεηαη ζηηο ζπθνθαληίεο. Θαη φζνη ζπθνθαληνχλ…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ: Θαη φζνη ζπθνθαληνχλ φρη κφλν εμψδηθα ζα ιακβάλνπλ αιιά
πξέπεη

λα

θάζνληαη

θαη

ζην

εδψιην

ηνπ

θαηεγνξνπκέλνπ

εθφζνλ

ζπθνθαληνχλ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ρζαηζακπά επραξηζηψ. Θ. Γήκαξρε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ εγψ λφκηδα θαη απηφο είλαη ν ππξήλαο φισλ ησλ
πξαγκάησλ γηαηί θαη ν Θψζηαο ν Αζπξνγέξαθαο ίζσο δελ ην έρεη θαηαιάβεη…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ππκθσλείο κε απηά πνπ είπε ηψξα ν Ρζαηζακπάο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ππκθσλψ γηαηί δελ θαηαιαβαίλεηο ηη ζεκαίλεη άπιν αγαζφ, γη’
απηφ θάπνηνη άλζξσπνη μέξνπλε ιίγν πεξηζζφηεξα θάπνηα πξάγκαηα. Έηζη;
Κεγάιε εληάμεη εκέλα κε έρνπλε βξίζεη, κε έρνπλε ζπθνθαληήζεη.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δίζαη θαηαηξεγκέλνο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιιέο θνξέο, πνιιέο δεκνζηεχζεηο φπσο αλέθεξε ν Γηάλλεο ν
Θέληξεο, δελ έθαλα ηίπνηα αιιά φηαλ κπαίλνπλε θάπνηα πξάγκαηα πνπ εγψ ηα
ζεσξψ δεδνκέλα θαη ζην λφκηκν θαη ζην εζηθφ πεδίν θαη…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πηακάηα λα κηιήζσ. Θα ζηακαηήζεηο λα κηιήζσ; Θα
ζηακαηήζεηο λα κηιήζσ; Απηφ πάσ λα πσ. Ινηπφλ φηαλ ζίγεηαη απηφ ην
θνκκάηη κνπ θαη έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα θαη έρεη αλαδεηρζεί, λαη, θαη αθνχ
έρσ απαληήζεη θηφιαο θαη επαλέξρνληαη θαη νπζηαζηηθά δελ είλαη ζέκα απηά
πνπ ιέεη, γηαηί έιεγε θηφιαο πέξα απφ απηφ φηη… ην αλαζθεχαζε βέβαηα γηαηί
θαη ε ίδηα ε εηαηξία έρεη θχγεη, φηη άιισζηε ιέεη ε εηαηξία απηή είλαη απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε ή φηη… θάηη ηέηνην είρε αλαθέξεη κεηά. Ινηπφλ νη
ηξφπνη…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Νη ηξφπνη πνπ πξνβάιιεηαη θάηη θαη είλαη απνθάιπςε, εγψ είπα
γηα κέλα απνθάιπςε θάπνηνο ν νπνίνο έθξπβε ην πφζελ έζρεο ηνπ είλαη
απνθάιπςε λα θαίλεηαη ιέσ, γηαηί ην έθξπβε. Δγψ έθξπςα απφ ηε Γηαχγεηα ή
θξπβφηαλ απφ ηε Γηαχγεηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξνην έθξπβε βξε; 25 ρξφληα ην θαηαζέησ. Γελ ληξέπεζαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πην site ηνπ Γήκνπ έβαδεο ηε ζειίδα κε ηνπο ζπγγελείο ζνπ.
Έια ηψξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ληξέπεζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έια ζηακάηα ηψξα, ηα μέξνπκε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θάηζε κηζφ ιεπηφ, είλαη ζνβαξφ ην ζέκα, ζε παξαθαιψ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρα μέξνπκε απηά θαη ηα έρνπκε δεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: πνηνο έθξπβε; Ξνηνο έθξπβε ην πφζελ έζρεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ έβαδεο κφλν ηελ πξψηε ζειίδα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη θαιά;
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαιά είκαη, ζα πάκε αχξην …
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαζφινπ θαιά δελ είζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαζφινπ θαιά δελ είζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εληάμεη. Αξγφηεξα…
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Θαλέλαο καο δελ είλαη θαιά γηαηί φινη μέξνπκε φηη ην
θξχβαηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Πε παξαθαιψ ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γηα φζνπο δελ μέξεηε ππήξρε λνκνζεηηθή δηάηαμε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κα ηη ιέεη ν αιήηεο ηψξα ξε; Απηφ είλαη αιεηεία. Δίλαη αιεηεία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλε κνπ κήλπζε. Θάλε κνπ κήλπζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη αιήηεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλε κνπ κήλπζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ λα ζνπ θάλσ κήλπζε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θάλε κνπ κήλπζε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Οε Κηράιε ηψξα ηη ζα απαληήζεη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη λα απαληήζεη απηφο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηφ είλαη κηα απνθάιπςε.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ρη λα απαληήζεη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ήηαλ θαλ απνθάιπςε γηαηί βάζεη εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθνχηε εζείο νη ππφινηπνη, αθνχηε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Βάζεη εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απιά φπσο θαη ην δηθφ κνπ πφζελ
έζρεο σο Γεκάξρνπ πνπ δελ ην έθξπςα φηαλ ήκνπλα δεκνηηθφο ζχκβνπινο,
εκέλα αλαθεξφηαλ φιν, ζα βγεη αλαγθαζηηθά απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο
Γηαχγεηαο, ηνπ Νpengov, απηά ηα νπνία ζέινπκε θαη ζα βάινπκε θαη ζην site
πνπ θηηάρλνπκε θαη ησλ εθαξκνγψλ.
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ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη αιήηεο είλαη απηφο ξε; Δίλαη ηξνκεξφ δειαδή απηφ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ φηαλ έγηλε κηα απνθάιπςε, κία απνθάιπςε. Ν θχξηνο
απηφο πήξε ηειέθσλν, δελ ην ακθηζβήηεζε θαη απεηινχζε ην δεκνζηνγξάθν
επεηδή άζθεζε ην λφκηκφ ηνπ δηθαίσκα λα βγάιεη ην πφζελ ηνπ θαη δελ ην
ακθηζβεηεί θαη θάλε φ,ηη ζέιεηο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Οε ςεχηε, ξε…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρν είπα θαη δελ ην ακθηζβήηεζεο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη παηδηά δελ ζα πεξάζεη έηζη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ζα πεξάζεη έηζη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα κε δειηίν ηχπνπ, εζχ πνπ δελ
απεηιείο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ζα πεξάζεη έηζη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δζχ πνπ δελ απεηιείο. Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη αιήηεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη αιήηεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη αιήηεο. Γηα λα κελ πσ θάηη άιιν.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ ζα ζνπ θάλσ... είδεο εγψ πνιηηηθά ζε αληηκεησπίδσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γηα λα κελ πσ θάηη άιιν ζε ιέσ αιήηε πνπ είλαη αληξηθφο φξνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ πνιηηηθά ζε αληηκεησπίδσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γηα λα κελ πσ θάηη άιιν ζε ιέσ αιήηε πνπ είλαη αληξηθφο φξνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιηηηθά ζε αληηκεησπίδσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γηα λα κελ πσ θάηη άιιν.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κελ πεηο. Δληάμεη, πνιηηηθά ζε αληηκεησπίδσ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γηα λα κελ πσ θάηη άιιν.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν αθήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ξνιηηηθά ζε αληηκεησπίδσ. Απείιεζεο ηελ θα Κπνχξα κε δειηίν
ηχπνπ ή φρη;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Πνπ ιέσ φηη είζαη αιήηεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίρεο απεηιήζεη ηελ θα Κπνχξα ή φρη; Θαη ιέλε γηα κέλα φηη
απεηιψ αλζξψπνπο θαη ιέεη θνίηα δίπια.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη απείιεζα; Ρη απείιεζα; Ρη απείιεζα ηε Κπνχξα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίρεο απεηιήζεη; Δίρεο απεηιήζεη κε δειηίν ηχπνπ ηελ θα
Κπνχξα;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ ηελ Κπνχξα;
ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Σνπδεινχδε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη ιέεη ν άλζξσπνο ξε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δθεί θαηαιήγσ. Άξα…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απείιεζα εγψ ηελ Κπνχξα; Ζ Κπνχξα έρεη γξάςεη εθαηνληάδεο
άξζξα ελαληίνλ κνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ απείιεζεο φκσο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξνχ είλαη ε απεηιή πνπ ηεο έθαλε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, ηελ απείιεζεο…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξνηα είλαη ε απεηιή; Ξνηα είλαη ε απεηιή πνπ έθαλα ζηε Κπνχξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη δειηίν ηχπνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξεο κνπ ηψξα ξε αιήηε. Ρψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: πάξρεη δειηίν ηχπνπ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρψξα. ηψξα.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έια ξε ζηακάηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν αθήζηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Τεχηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Τεχηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε παξαθαιψ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ληξέπεζαη ξε; Θνηηάμηε Γήκαξρν ξε θνηηάμηε αιήηε. Γελ
ληξέπεζαη;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρν έρεη δειψζεη ε ίδηα ε θα Κπνχξα θαη ζα ην
επηβεβαηψζνπκε αχξην.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ ληξέπεζαη;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρν έρεη δειψζεη ε ίδηα ε θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έθαλα εγψ; Απείιεζα εγψ ηελ Κπνχξα;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Βεβαίσο, ην έρεη επηβεβαηψζεη ε ίδηα ε θα Κπνχξα ζην
Facebook.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ ηελ Κπνχξα ηελ απείιεζα;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Αχξην ην πξσί λα ζπλαληεζνχκε καδί κε ηελ θα Κπνχξα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ απείιεζα ηελ Κπνχξα;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Λαη, γηα εζάο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη αιήηεο είλαη απηνί ξε;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Γηα ηε δηνίθεζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη αιήηεο είλαη απηνί ξε;
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ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Βαζίιε κηζφ ιεπηάθη. Βγήθε ν Γήκαξρνο ζε εθπνκπή
θαη είπε 2.000.000 έιιεηκκα. Έλα ιεπηάθη, έλα ιεπηάθη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη είλαη απηνί εδψ ξε;
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: ρη, φρη, 2.000.000 έιιεηκκα. Ρη ζεκαίλεη έιιεηκκα;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γε ληξέπεζηε ξε Φψηε, κάδεςέ ηνπο ξε; Κάδεςέ ηνπο ηνπο αιήηεο
ξε. Λνκίδνπλ φηη κπήθαλ εδψ κέζα θαη ζα θάλνπλ φ,ηη γνπζηάξνπλ.
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Θπκάζαη φηη ην είρακε θνπβεληηάζεη θηφιαο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κφξθε ληξνπή ζαο, ληξνπή ζαο. Απείιεζα εγψ ηε Κπνχξα;
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ: Έπξεπε λα αξρίζσ εμψδηθα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αιήηεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Πε ζρέζε κε ηα άπια αγαζά, έξρνκαη ζην ζέκα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Μεθηίιεο. Μεθηίιεο είζηε ξε. Μεθηίιεο είζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θ. Θενηνθά έξρνκαη ζην ζέκα ηεο απνθάιπςεο.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ππγραξεηήξηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απείιεζα εγψ ηελ Κπνχξα;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ππγραξεηήξηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθνχ είλαη αιήηεο ξε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρεο απνθάιπςεο.
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ: Ζξέκεζε ιίγν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη λα εξεκήζσ ξε; Ρνπο ειίζηνπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρεο απνθάιπςεο. Ζ απνθάιπςε γηα κέλα ήηαλ… Παο παξαθαιψ,
ζαο παξαθαιψ. Ζ απφθαιπςε… Θψζηα πξνζπαζψ λα κηιήζσ. Ζ απνθάιπςε
γηα κέλα θ. Θενθίιε ήηαλε φηη 6 ρξφληα κηα εηαηξία ηελ νπνία ηελ πιήξσλα, ε
νπνία έρεη θηηάμεη ην Γηαχγεηα, ην Opengov.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κφξθε καδέςηε ηνπο, καδέςηε ηνπο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη πάξεη βξαβεία, είλαη ζχκβνπινο ηεο ΘΔΓΔ, έρεη ζπλεξγαζία
κε 50 δήκνπο.
ΠΑΒΒΑ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη λα εξεκήζνπκε ξε ζπ; Ρη λα εξεκήζνπκε; Γελ ληξέπνληαη νη
αιήηεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κε 50 δήκνπο θαη θεξδίζακε ζπγθεθξηκέλα βξαβεία φηη εγψ δελ
έπξεπε, έρνπκε πεη θαη πξνεθινγηθά φηη ην haidari-agenda ηελ πιαηθφξκα ζα
ηε δψζνπκε…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θνίηα, θνίηα ην παίδεη Γήκαξρνο, θνίηα έλα βιάθα. Θνίηα έλαλ
άλζξσπν πνπ ην παίδεη Γήκαξρνο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηε δψζνπκε ζην site.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν παίδεη Γήκαξρνο θνηηάμηε λα δείηε. Θαπκάζηε. Θαπκάζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θα ηε δψζνπκε ζην site. Απηφ πνηα άιιε εηαηξία θ. Θενθίιε
ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη. Θάπνηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα άπια
αγαζά είλαη εμαηνκηθεπκέλα.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έια ξε ηψξα ηνλ ειίζην.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ ην θάλεη άιιε εηαηξία ζα πάξεη ηα δηπιάζηα ρξήκαηα θαη δελ
ζα ην θάλεη θαιά. Οσηήζηε ζηελ αγνξά ινηπφλ, ξσηήζηε. Δκείο είπακε πνηέ,
ζέζακε πνηέ ζέκα αλ ηνπ πξψελ Γεκάξρνπ, αλ πήξε λνκηθφ ζχκβνπιν έλα
ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή αλήθεη ζε θάπνην θφκκα. Έλαο άλζξσπνο επηιέγεη, θαη
αλ ηνλ είρε βνεζήζεη πξνεθινγηθά θάπνηνο, έλαο άλζξσπνο επηιέγεη ζε ζέκαηα
άπισλ αγαζψλ απηφ κε ηνλ νπνίν πηζηεχεη φηη ζα θάλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή
δνπιεηά, γηαηί αλ δελ παίξλακε ην ζπγθεθξηκέλν ν νπνίνο ιέηε γηα ρξεσκέλνπο
θαη απηά. Ρα Ρξίθαια ήηαλε κε 40.000.000 ρξένο θαη έρεη πέζεη 30.000.000.
Γελ πήξε θαη ηελ ίδηα εηαηξία θαη άιιεο εηαηξίεο θαη έθαλε εθαξκνγέο θαη ηηο
πιήξσζε; Ρη ζεκαίλεη απηφ; ηη ππάξρεη ζηαζηκφηεηα; Λα θξηζψ γηα ηηο
πνιηηηθέο επηινγέο επεηδή πξνεθινγηθά είπα, φηη ζα ελζσκαηψζσ, φρη κφλν ζα
αιιάμσ ην site, ζα ελζσκαηψζσ θαη ζα βάισ θάπνηεο εθαξκνγέο ζην site, λα
θξηζψ πνιηηηθά.
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πσο είπαηε φηη απηά ηα 20 ρηιηάξηθα ζα κπνξνχζαλ λα πάλε αιινχ. Απηά ηα
20 ρηιηάξηθα φκσο θ. Θενθίιε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα θαη επεηδή επηδηψθνπκε ηε δηαθάλεηα, επηδηψθνπκε ηε ινγνδνζία,
γηαηί δελ ζα είλαη κφλν site. Δπηδηψθνπκε ηηο πξαγκαηηθέο δηαβνπιεχζεηο,
ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε απηή ηελ πνιηηηθή. Θα θξηζνχκε γη’ απηφ. Ινηπφλ
κηα εηαηξία πνπ εκείο κε δηθά καο ρξήκαηα θαη ηε ζπλδεκηνπξγήζακε ηελ
πιαηθφξκα, έρνπκε ζχκβαζε φηη είκαζηε εζηθνί δεκηνπξγνί, δελ πήξακε
ιεθηά, είκαζηε εζηθνί δεκηνπξγνί ηεο πιαηθφξκαο, φηαλ δεκηνπξγήζεθε.
Ξήξακε δχν βξαβεία θαη γηα ην wifi, ζα επηιέμνπκε άιιε εηαηξία; Οσηήζηε
θάπνηνλ ν νπνίνο μέξεη κε εθαξκνγέο πνιηηηθέο θαη ξσηήζηε αθελφο κελ πνηα
είλαη πνηα είλαη ε εηαηξία απηή, αθεηέξνπ πφζν ζα θφζηηδε λα γίλεη απηή ε
ελζσκάησζε. Νπφηε είλαη ηηκή κνπ θαη εζηθά φηη απηή ε εηαηξία πήξε απηφ ην
έξγν θαη θπζηθά δελ ην έθξπςα, δελ ήηαλ απνθάιπςε. Δκέλα κνπ αξέζεη λα
βγαίλνπλε ηα πξάγκαηα. Δθεί είλαη ην ζπθνθαληηθφ θ. Αζπξνγέξαθα, φηη
θαλεξψλεηαη είηε απνθάιπςε, είηε φηη ν θφζκνο πεηλάεη. Δγψ ιέσ φηη δελ
έρνπκε… ςεπδψο, δελ είπα πνηέ φηη δελ έρνπκε λα πιεξψζσ ηνπο
εξγαδφκελνπο αιιά δίλσ ιεθηά γηα ην site. Θαη φηη είλαη πξνεθινγηθφο
ζπλεξγάηεο πνηνο; Ν πξνεθινγηθφο ησλ πξνεγνχκελσλ εθινγψλ, 6 ρξφληα κε
ηηκνινγήζεηο. Κε ηηκνινγήζεηο φλησο γηαηί αληηπνιίηεπζε θαη λα βάδεη ν
επηθεθαιήο

ηεο

αληηπνιίηεπζεο

ιεθηά

απφ

ηελ

ηζέπε

ηνπ

θαη

λα

ζπλδεκηνπξγνχλε θαη λα γίλνληαη θάπνηα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη ζπάλην ζηηο
κέξεο καο αιιά απηφ επεηδή είλαη ζπάλην θαη εγψ ην θάλσ θαη απφ άιιε κε
ζπθνθαληνχλ φηη θάλσ απηέο ηηο ελέξγεηεο, ζίγνκαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αθνχ έξημεο 500.000€ γηα λα θεξδίζεηο ηηο εθινγέο, απηφ ζα
έθαλεο. Απηφ ζα έθαλεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη, φρη, 500.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηφ ζα έθαλεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο επραξηζηψ φινπο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ θάηη ηειεπηαίν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη κα είπεο φηη εγψ πήγα λα επηβξαβεχζσ έλα πξνεθινγηθφ
ζπλεξγάηε. Θάλεηε κεγάιν ιάζνο. Θάλεηε κεγάιν ιάζνο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κε ιεθηά ηνπ Γήκνπ, κε ιεθηά ηνπ Γήκνπ λα επηβξαβεχζεη ηνλ
ζπλεξγάηε ηνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ είλαη επηβξάβεπζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κε ιεθηά ηνπ Γήκνπ επηβξαβεχεη ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Γελ πήγα λα επηβξαβεχζσ. Δίλαη επηινγή κνπ λα δνπιέςνπκε
κε κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Θαη ην ιέεη θαη κε πεξεθάλεηα θηφιαο, δελ ληξέπεηαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη αθξηβψο εθεί είλαη ην..
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κε ιεθηά ηνπ Γήκνπ ην ζπλεξγάηε ηνπ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ:

Ινηπφλ

επαλέξρνκαη

δχν-ηξία

πξάγκαηα.

λησο

πξηλ

πξνρσξήζσ…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρέηνηνη μεθηηιηζκέλνη είζηε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αθνχ ζπλέηαμα ην εμψδηθν ζηνπ ζπλεξγάηεο κνπ ηνπο δχν
ζπκβνχινπο νη νπνίνη είλαη θαη λνκηθνί, ην είδαλε θαη ζπλνκνιφγεζαλ, δελ
είπαλε θάηη δηαθνξεηηθφ, νπφηε κάιινλ ηελ απεηξία ηελ λνκηθή… ηε λνκηθή ηελ
απεηξία ηελ έρνπκε φινη καο. Αιιά φπσο είπε θαη ν θ .Πειέθνο είλαη γηα
θισηζηέο.
Θαη ηειεηψλνληαο…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρειεηψλνληαο, γηαηί θαίλεηαη φηη είλαη πξσηφγλσξα πξάγκαηα
απηά.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Γεσλάο…
ΠΔΙΔΘΝΠ: 2.000.000 έιιεηκκα ν θαξαγθηφδεο θαη ηψξα δελ ην παίξλεη πίζσ.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρφζν πνιχ ζε πεηξάδεη ε αιήζεηα;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη Θαξαγθηφδεο, λαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρφζν πνιχ ζε πεηξάδεη ε αιήζεηα;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη Θαξαγθηφδεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν κελ ραξαθηεξίδεηε ηψξα εληάμεη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίζηε 60; 61; Ξφζν είζαη; Ρψξα, ζνβαξέςνπ αο πνχκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Μεθχγακε

πάιη.

Θαη

πξηλ

ζπγθξνπζηήθακε

αιιά

δελ

ραξαθηεξίδνπκε ηψξα.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ν θ. Γεσλάο γλσξίδεηε αλ έρεη απαζρνιήζεη ηε δηθαηνζχλε ή
ηελ απαζρνιεί ηψξα γηα αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο
πνιηηηθψλ πξνζψπσλ; Ρν μέξεηε απηφ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θαη εζχ ηη είζαη; Ζ ΔΞ είζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη αιιά αμηνινγείηαη απηφ θχξηε. Αμηνινγείηαη. Αλ έρεη
αλαθαιέζεη ζε πξνεγνχκελα δεκνζηεχκαηα ην ιέσ κεηά ιφγνπ γλψζεσο αιιά
ν θ. Πειέθνο επεηδή είλαη πνιχ άπεηξνο κάιινλ ζηηο θνπβέληεο ηνπ θαη ηελ
άιιε θνξά ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην ’17 έιεγε φηη απηνί νη άλζξσπνη είλαη
πνιχ θαινί έρνπλ ηαιαηπσξεζεί θαη απνδείρζεθε φηη καο εμαπαηνχζαλ θαη
παξά ιίγν λα ράζνπκε 650 ρηιηάξηθα γηα ην Γήκν θαη γιηηψζακε ηηο
παξαγξαθέο. Απηή είλαη ε αιήζεηα ινηπφλ, πξνζέμηε απηά πνπ ιέηε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ξνηνη άλζξσπνη ήηαλ απηνί; Γηα πνηνπο αλαθέξεζαη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ηνλ θ. Γεσλά θαη γηα ηνλ θ. Πηάζε λα είζηε πνιχ
πξνζεθηηθφο, γηαηί εηδηθά έρεη επηπηψζεηο…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κα εζχ ην ςήθηζεο ξε. Ρν ςήθηζεο.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Έρεη επηπηψζεηο νηθνλνκηθέο θ. Πειέθν.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δζχ δελ ην ςήθηζεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δγψ δελ είπα φηη ηαιαηπσξήζεθαλ νη άλζξσπνη, εζχ ηα είπεο
απηά. Δζχ ηα είπεο θαη αλ δελ θάλακε επηκειεκέλε...
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δίζαη αληζφξξνπνο είλαη κφλν απηφ. Έλα θνκπιεμηθφ παηδί…
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ δελ θάλακε επηκειεκέλε δνπιεηά απφ ην Πεπηέκβξε…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έλα θνκπιεμηθφ παηδί…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Αλ δελ θάλακε επηκειεκέλε δνπιεηά απφ ην Πεπηέκβξε…
Ππκθσλείηε εζείο;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έλα θνκπιεμηθφ παηδί…
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, εγψ πάλησο δελ ζαο θαηεγφξεζα πνηέ φηη ζαο
πιήξσλε ην δεκφζην.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Έλα θαινκαζεκέλν θνκπιεμηθφ θσιφπαηδν, απηφ είζαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δληάμεη, ληξνπή ζνπ, ληξνπή ζνπ. Γείρλεηο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν εληάμεη…
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Ληξνπή, ληξνπή.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζηε θαιά. Λα είζηε θαιά, λα είζηε θαιά. 650 ρηιηάξηθα
παξαιίγν λα παξαγξαθνχλ απφ θάπνηνπο θχξηνπο πνπ έιεγε ν θ. Πειέθνο φηη
έρνπλε

ηαιαηπσξεζεί

αιιά

παξαδέρηεθε

ζην

πξνεγνχκελν

Γεκνηηθφ

Ππκβνχιην φηαλ θάλακε φηη καο εμαπάηεζαλ θαη ζα έξζεη γηα κάξηπξαο
ελαληίνλ ηνπο, γηαηί ε κήλπζε έρεη ππνβιεζεί. Απηή είλαη ε αιήζεηα γη’ απηφ λα
είζηε πνιχ πξνζεθηηθφο, είζηε ηνπιάρηζηνλ άπεηξνο λα ιέηε γηα ηνλ έλαο θαη
γηα ηνλ άιινλ θαη αλ θάπνηνο ζπθνθαληεί λα ιέηε …. πξάγκαηα.
ΠΔΙΔΘΝΠ:

Δίζαη

θαιά

ηψξα;

Πην

πξνεγνχκελν

ζπκβνχιην

δελ

ην

ζπδεηήζακε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζηε θαιά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Γελ είζαη θαιά εζχ κα ηελ Ξαλαγία. Ρν ’17 ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ην ςήθηζεο, ήηαλ νκφθσλε απφθαζε. Λαη ή φρη; Λαη ή φρη;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Κα δελ είπα απηφ, είπα φηη ηνπο ραξαθηεξίζαηε…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ήηαλ νκφθσλε απφθαζε; Ρν ςήθηζεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπα φηη ηνπο ραξαθηεξίζαηε ηαιαηπσξεκέλνπο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο, βεβαίσο.
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ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαη ζαο έθαλα θαη ζρφιην…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Βεβαίσο γηαηί απηφ πνπ είρε αλαιάβεη ν Γήκνο λα θάλεη δελ ην
έθαλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λαη εμαπαηεζήθαηε. Γη’ απηφ ζαο ιέσ λα είζηε ιίγν
πξνζεθηηθφο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Απηά πνπ είρε αλαιάβεη ν Γήκνο λα θάλεη δελ ηα έθαλε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζηε ιίγν πξνζεθηηθφο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν θαηάιαβεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Λα είζηε ιίγν πξνζεθηηθφο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν θαηάιαβεο;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ρελ ίδηα ψξα καο εμαπαηνχζαλ θ. Πειέθν γη’ απηφ πξνζέμηε θαη
ηνλ θ. Γεσλά γηαηί είζαζηε πνιχ ζηαζψηεο ηνπ θ. Γεσλά.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε δε καο απάληεζε ν Γήκαξρνο.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρη λα απαληήζεη;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: πνηνπο ελλνεί πέξα απφ κέλα ζπκβνχινπο ηεο αληηπνιίηεπζεο
πνπ αλαπαξάγνπλε; Λα καο πεη, δελ κνπ απάληεζεο Γήκαξρε. Ξνηνπο; Αλ
ελλνείο κφλν εκέλα ππάξρεη δήηεκα γηαηί ππνλνείο κε ην εμψδηθν κία ζρέζε
ζπγθεθξηκέλε, εγψ ζέισ κία ζαθή απάληεζε εδψ πέξα. Ξνηνπο ζπκβνχινπο
ηεο αληηπνιίηεπζεο ελλνείο πέξα απφ κέλα, γηαηί ην ιεο κέζα. Γψζε κηα
απάληεζε.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: ρη, φρη, εζχ είπεο, απάληεζεο, ην εμέθξαζεο θηφιαο, δελ μέξσ
δειηίν ηχπνπ έβγαιεο, κίιαγεο γηα ηα ζέκαηα απηά πνιχ ζπγθεθξηκέλα,
ππάξρνπλ άιινη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη θαηαξρήλ ηειεηψλνληαο ζνπ
μαλαιέσ ην είπε θαη ν θ. Αζπξνγέξαθαο. Δγψ ην έζηεηια ζε ζέλα ην εμψδηθν
γηαηί θαηά ηε δηθή κνπ γλψκε, εθφζνλ ζεσξψ φηη είλαη ζπθνθαληηθά απηά
ζέισ λα ζε πξνζηαηεχζσ επεηδή είλαη ζπθνθαληηθά απηά. Κε ηελ ίδηα ινγηθή
αθήλσ ηελ εληχπσζε φηη απηά επεηδή βγαίλνπλε ελ είδεη δεκνζηνγξαθίαο
επεξεάδνληαη θαη άιινη θαη άθνπζα θαη άιινπο λα ρξεζηκνπνηνχλε ιαλζαζκέλα
ηνλ φξν γηα παξάδεηγκα θαη άιια είπαλε φηη πήξακε ζχκβνπιν γηα λα
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ζεξθάξεη ζην Facebook. Θαη ζνπ μαλαείπα ζεξθάξεη είλαη πινήγεζε, δεο ιίγν
θαιχηεξα ηη ζεκαίλεη λα ζεξθάξεη θαη λα πξνεγείηαη θάπνηνο θαη ηη είλαη λα
παξάγεη δνπιεηά. πάξρνπλ δηαθνξέο.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γήκαξρε, Γήκαξρε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε έθιεηζε ην ζέκα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ρη, φρη ην ιήγνπκε. ηη έθιεηζε επί πξνζσπηθνχ, φρη απηαξρηθφ
χθνο, έθιεηζε, είπακε θάηη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Παο απάληεζε, ηη άιιν ζέιεηε;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Υξαία θνπβέληα θάλνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξνιχ σξαία θνπβέληα γίλεηαη.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Ινηπφλ θαη λα ηειεηψλνπκε, έρσ θνπξαζηεί θ. Θενηνθά, έρσ
θνπξαζηεί κε ηα ςέκαηα εδψ πέξα φλησο. Κε ην site θαη κε πνιιέο άιιεο
εθαξκνγέο θαη απηά ηα παηδηά…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξιάθα καο θάλεηε Γήκαξρε;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απηά ηα παηδηά αιιάδνπλε ηελ λννηξνπία. Ήκνπλα ζηελ πίηα
ηελ Θπξηαθή ηνπ ζηίβνπ θαη ιέεη ν θ. Πειέθνο, αθνχ κίιεζε εγψ φηη ην ηαξηάλ
έρεη εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ιέσ είλαη δπλαηφλ;
Καθάξη ιέσ, είλαη δπλαηφλ; Λα ην δσ θαη πήξα ππεξεζηαθνχο, έηζη θαη αιιηψο
θαη λα ην ήμεξα λα ήκνπλα θαη ζίγνπξνο κέζα ζε έλα ηέηνην ρψξν δελ ζα
έκπαηλα ζηε δηαδηθαζία θαη κεηά λα κηινχζα λα πσ δελ ηζρχεη απηφ, δελ ήζεια
λα δεκηνπξγήζσ έλα άζρεκν θιίκα. Φπζηθά δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα
πεξίπησζε. Παο ιέσ ελδεηθηηθά ησλ ςεκάησλ ηα νπνία αθνχκε ζε
ζπλαζξνίζεηο ρψξσλ απφ ηνλ θ. Πειέθν. Ινηπφλ ζέιεη πάξα πνιχ πξνζνρή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν κηα πξφηαζε… Κηα πξφηαζε ππνβάιιαηε γηα πξφηαζε.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ εκείο θάλακε κία πξφηαζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρελ επαλαιακβάλεηε ιίγν;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ζ πξφηαζή καο ήηαλ ε εμήο. Λα δεηήζεη ζπγλψκε ν Γήκαξρνο γηα
ην εμψδηθν θαη λα ην απνζχξεη.
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε ηελ ςεθίδεηε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Πειέθνπ;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξνθαλψο θαη εκείο είπακε αλάθιεζε ηνπ εμσδίθνπ λα δεηήζεη
ζπγλψκε θαη λα ην απνζχξεη. Θαη θάηη ηειεπηαίν απηά πνπ θαηαγξάθνληαη
εδψ είλαη ηζηνξηθά. Έλαο Γήκαξρνο ππεξακχλεηαη ηεο πξφζεζήο ηνπ λα δίλεη
απεπζείαο αλάζεζε δνπιεηά ζε πξνεθινγηθφ ζπλεξγάηε. Απηά πξνο απάληεζε
ηνπ ππαξρεγνχ ηεο παξάηαμήο ηνπ θ. Ρζαηζακπά πνπ εγθαινχζε γηα
καγαδάθηα πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο θαη έιεγε γηα αλήζηθεο πξαθηηθέο. Πήκεξα
γθξεκίζηεθε ην θχιιν ζπθήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Ληεληαθνχ, πεξλάηε πιένλ
ζηελ ηζηνξία σο κία Γεκνηηθή Αξρή πνπ κε ςέκαηα ήξζαηε θαη κε ςέκαηα
ζπλερίδεηε. Ππγραξεηήξηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Πειέθνπ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άκα δελ κπαίλεη πξνο ςήθηζε δελ ην βάδνπκε θαλ. Γελ κπνξεί
λα ππάξμεη ηέηνην ςήθηζκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα αθνχ δελ κπνξεί λα κπεη πξνο ςήθηζε θάηη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Κπνξνχκε… κηζφ ιεπηάθη. Κπνξεί λα κπεη έηζη πξνο ςήθηζε, είλαη
πνιηηηθή απφθαζε θαη αο κελ ηελ πινπνηήζεη ν Γήκαξρνο αιιά ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, γηαηί δελ κηιάκε εδψ γηα έλα εμψδηθν ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε
πξνζσπηθά δεηήκαηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Γεσλά. Έρεη λα θάλεη κε αθνξνχλ
ην Γήκν. Άξα ινηπφλ κπνξνχκε ζαλ Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη επηβάιιεηαη λα
πάξνπκε ζέζε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΔΝΡΝΘΑΠ: Θνηηάμηε, δελ κπνξνχκε λα πνχκε λα ην δεηήζεη πίζσ αιιά φηη
ήηαλε ιάζνο απηφ εγψ ην ςεθίδσ αιιά ην λα ην πάξεη πίζσ δελ κπνξνχκε λα
ηνλ ππνρξεψζνπκε θαη λα δεηήζεη… φηη λαη, ήηαλ ιάζνο, ην θαηαδηθάδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα απηή ε πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε θαηαςεθίδεηαη.
Θαηαςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία.
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δγψ λα ζεκεησζεί, θαηαςεθίδεηαη.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Αο απνρσξήζεηε δελ κε λνηάδεη… απνρσξήζηε. Ρη είλαη;
Απνρσξήζηε, γηαηί δπζθνξείηε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρειείσζε, πξνρσξάκε ζην επφκελν ζέκα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δζέλα ζνπ έζηεηιε εμψδηθν θ. Ξεηνχζε; Δζέλα ζνπ έζηεηιε;
Δκείο ηξέρακε κε…
ΞΔΡΝΠΖΠ: Κα νχηε εζέλα έζηεηιε.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε, θ. Θενθίιε ςεθίζακε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Πειέθνπ,
κπήθε πξνο ςεθνθνξία θαη…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ξξνρσξάκε ζην επφκελν ζέκα.

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. Έηνπο 2019.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αξγπξφπνπιε.
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Θαιεκέξα ζαο. Ινηπφλ ελ ηάρεη ε 4ε Ρξηκεληαία…
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Λα κηιήζσ θ. Θενθίιε ή λα ζπλερίζνπκε; Κπήθακε ζην
επφκελν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Θαιφ ην εμψδηθν. Θαηά ηα άιια ζέιεηο ζπλαίλεζε ζηηο επηηξνπέο
θαη εζχ. ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Δίλαη λφκηκν δηθαίσκα.

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

201

ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Λφκηκν δηθαίσκα δελ είλαη;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Κα είλαη λφκηκν δηθαίσκα.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Θαηαξράο άιιε ε άζθεζε άιιε ε θνηλνπνίεζε, έηζη;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ: Δληάμεη λα πξνρσξήζνπκε ιίγν. Ινηπφλ ε 4ε θαη ηειεπηαία
ηξηκεληαία έθζεζε πινπνίεζεο, ηψξα δελ μέξσ αλ ππάξρεη θάπνηα εξψηεζε.
πάξρεη ην εηζεγεηηθφ κε ηνπο πίλαθεο, αλ θάπνηνο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα δσ πνηνη είλαη εδψ πέξα, έρνπλε…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν έρεηε εξψηεζε; Θ. Θενθίιε;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Δκείο Ξξφεδξε απνρσξνχκε, θάληε απηή ηε δηαδηθαζία παξσδία.
Γπζηπρψο είλαη ζιηβεξφ ζέακα λα ζπληάζζσ εμψδηθν δχν δηθεγφξνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, λα απεπζχλεζηε κε απηνχο ηνπο ηηακνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη λα
απνδέρεζηε πξαγκαηηθά ηα φζα ζπκβαίλνπλε κε επηρεηξνχκελεο βηνκεραλίεο
αλαζέζεσλ. Γπζηπρψο αξγά ή γξήγνξα κπνξεί λα έρεηε ηελ έπαξζε ηεο
αιαδνλείαο ηεο άζθεζεο ηεο δεκνηηθήο εμνπζίαο, ζα πεξάζεη ν ρξφλνο θαη ζε
ιίγνπο κήλεο ηα ςέκαηα πνπ ιέηε ζηνλ θφζκν ζα πέζνπλε. Δίζηε ε Γεκνηηθή
Αξρή, ζπκάηαη ν θ. Θαξαηδαθέξεο, ζα ζαο θνηλνπνηήζσ θαη ην δειηίν ηχπνπ
ζηνπο πξψηνπο 4 κήλεο ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ πνπ θάλαηε
αληηπνιίηεπζε γηα κία ιαθθνχβα πνπ έπεζε κία θπξία θάησ. Απηνί είζηε,
ζπλερηζηέο ηνπ ίδηνπ ςεχδνπο πνπ θαηαγγέιιεηε ζήκεξα κε κία δηαθνξά. ηη
ηνπο εγθαιείηε γηαηί είλαη ζηαζεξά, ήηαλε ην ’14 θνκκνπληζηέο θαη είλαη ην ’19
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ζπλερίδνπλ. Δζείο ηνπο ζηεξίμαηε ζηνλ δεχηεξν γχξν ησλ πξνεγνχκελσλ
δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη ηψξα αλαθαιχςαηε φηη ηα θάλαλε φια ζηξαβά.
Ινηπφλ επεηδή εζείο έρεηε ζθνπφ λα μεγειάζεηε ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ
εμαπαηήζεηε θαη νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ έρεηε κία έπαξζε θαη κία αιαδνλεία
θνηλψο ζα ην πσ απινιατθά, θάπνηνη απφ ζαο έρεηε θαβαιήζεη ην θαιάκη θαη
θάλεηε θηλήζεηο ηηο νπνίεο ζα ηηο βξείηε κπξνζηά ζαο. Απηά πνπ ζπληάζζεηε
εμψδηθα θαη ην ιέηε έηζη εχθνια ζπληάζζνπκε εμψδηθα, αθαηξνχκε ην ιφγν
απφ επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο νη νπνίνη είλαη θαη απηνί ςεθηζκέλνη θαη αλ
είπε ν θ. Ληεληαθφο φηη έβαιε ιεθηά απφ ηελ ηζέπε ηνπ θαη εκείο βάιακε
ιεθηά απφ ηελ ηζέπε καο θαη καηψζακε. πσο επίζεο εδψ πέξα έρνπλ
ππάξμεη έκπεηξνη απηνδηνηεηηθνί πνπ δελ έρνπλε ππνβάιιεη ζηελ δσή ηνπο 20
ρξφληα, δελ είραλ ππνβάιεη πφζελ έζρεο, γηα άιιεο ζθνηεηλέο επνρέο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ρν πφζελ έζρεο αλαθαιχθζεθε απφ ην ’08, ’09 θαη
έπεηηα. Κέρξη ηφηε θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη άξρνληεο δηνηθνχζαλ ην Σατδάξη. Γη’
απηνχο ηνπο άξρνληεο πνπ δελ θαηαζέζαλε πφηε εμψδηθν δελ ζα πνχκε πνηέ
ηίπνηα.
Ινηπφλ Ξξφεδξε λα ηε ραίξεζηε ηε δηαδηθαζία απηή, κπξάβν, ζπγραξεηήξηα,
ζα ζνπ δψζσ ραηξεηίζκαηα Κάλν θαη ζα έξζεη ε ψξα πνπ ζα πεηο θαη εζχ ζηελ
εμνπζία ραηξεηίζκαηα.
ΞΔΡΝΠΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ ζεο, δελ ζεο γαληδσκέλνο ζηελ θαξέθια είζαη, δελ ζεο, δελ
ζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε ειάηε ζαο παξαθαιψ γηαηί δελ μέξνπκε πφζνη είλαη
εδψ πέξα. Διάηε απέμσ ιίγν.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ν θ. Θενηνθάο είλαη εδψ;
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ινηπφλ λα θάλνπκε θαη εκείο κία δήισζε. Δκείο θαηαςεθίδνπκε
φια ηα ζέκαηα. Γηα ην 3ν ζέκα γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ εληφο… ζα
απνρσξήζνπκε έηζη;
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ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν μέξσ φηη είλαη απφ καο πνιιά απφ απηά αιιά έρεηε πιεηνςεθία
ζα πεξάζνπλε δελ ππάξρεη ζέκα.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Ιέκε φηη ε ζέζε καο είλαη θαηά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ γίλεηαη απηφ δηαδηθαζηηθά. Θ. Θενθίιε, θ. Πειέθν δελ γίλεηαη
απηφ δηαδηθαζηηθά.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Δγψ είπα πνηα είλαη ε ζέζε καο ζπλνιηθά.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Δίλαη ζπκπιεξσκαηηθφ.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν μέξσ κσξέ, ην μέξσ.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απιά ην είραηε ςεθίζεη ηελ άιιε θνξά, δελ μέξσ πσο γίλεηαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: Ρν μέξσ παηδί κνπ.
ΞΔΡΝΠΖΠ: Κελ βξεζείηε αλαθφινπζνη, δελ μέξσ ηη γίλεηαη.
ΠΔΙΔΘΝΠ: ρη, φρη αιιά αθνχ ζα θχγνπκε δελ ζα ςεθίζνπκε δελ…
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ζζπρία. Θ. Θενθίιε λα πξνρσξήζνπκε ηα ζέκαηα ηψξα;
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν, θ. Κνζρνλά ζα είζηε εδψ. Θαζίζηε ιίγν.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξξφεδξε εκείο ηα θαηαςεθίδνπκε απηφ λα ηα θαηαρσξεζεί, λα
θαηαςεθίδνπκε φια.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Γελ γίλεηαη λα ην θάλεηε απηφ.
ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Γελ πεηξάδεη ζα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. Γελ ζα καο θάλεηε
εξκελεπηηθά.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ρη, δελ γίλεηαη ελλνψ λα ηα θαηαςεθίζεηε θαη λα ….
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ΘΔΝΦΗΙΖΠ: Ξνιηηηθή ζέζε θεχγνπκε, ηα θαηαςεθίδνπκε φια θαη εηδηθά ην
ζέκα πνπ είλαη ζχζηαζε παξαθνινχζεζεο ηνπ wifi ην θαηαγγέιινπκε σο
απαξάδεθην θαη πνιηηηθά αλήζηθν. Ρέινο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν αο πάκε κε ηα ζέκαηα…
ΠΔΙΔΘΝΠ: Λα ζαο πσ κηζφ ιεπηφ. Αλ ζέιεηε κφλν επεηδή απηή ε εηθφλα
θαηαιαβαίλεηε ηψξα, δελ ηηκά ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λα πξνρσξήζνπκε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΠΔΙΔΘΝΠ: Αλ ζέιεηε, δελ είλαη πξάγκα ηψξα απηφ.
ΘΔΛΡΟΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν θαζίζηε θάησ λα δνχκε πφζνη είκαζηε. Θάηζε ξε Λίθν
λα πξνρσξήζνπκε. Οε Ξάλν θάηζε ιίγν λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Δγψ ηη λα
θάλσ;
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θενθίιε εζείο απνρσξήζηε έηζη; Θ. Πειέθν θαζίζηε θαη εζείο.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ρη λα δηαζθαιίζνπκε ηψξα; Ρη λα δηαζθαιίζνπκε ηψξα θ.
Θαξαγηάλλε ηψξα; Δκείο θηαίκε ηψξα γη’ απηφ ην ράιη; Ξψο λα ηε
δηαζθαιίζνπκε ηε θνπβέληα; Κα απεπζχλεζηε ζε καο…
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Παο θξαηάκε εκείο; Θξαηάκε εκείο ηε δηαδηθαζία;
Κπνξνχκε λα ηε δηαζθαιίζνπκε εκείο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Ξψο κπνξνχκε ξε παηδηά λα ηε δηαζθαιίζνπκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Λίθν θάηζε ζε παξαθαιψ, θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.
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ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν θαζίζηε ζαο παξαθαιψ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Πειέθν δελ ζα αξγήζνπκε πνιχ.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δίπε ν επηθεθαιήο φηη είλαη ιίγνο ν πξφεδξνο, πφζεο θνξέο
άθνπζα ηψξα πβξηζηηθά, εγψ φκσο… κπαίλνπκε ζηα ζέκαηα, κπαίλνπκε ζηα
ζέκαηα. Ρα ζέκαηα είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα. Γελ ππάξρεη ζέκα ζπδήηεζεο γηα
άιια ζέκαηα. Αλ ζέιεηε λα βάδεηε ζπδήηεζε εμψδηθα απηά ηα απνηειέζκαηα
έρνπλε. Ρη λα ζαο πσ; Αιιά παξ’ φια απηά εγψ είπα λα θάλνπκε κηα
ζπλάληεζε νη επηθεθαιήο αλ ππάξρεη πνιηηηθή δηαθσλία ζην ρξφλν ή ζηε
δηαδηθαζία, γηαηί δελ κπνξεί λα θαηεγνξνχκαζηε εκείο γηα κηα δηαδηθαζία ε
νπνία δελ ππάξρεη.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 4εο Ρξηκεληαίαο Έθζεζεο πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλ. Έηνπο 2019.

ΞΟΝΔΓΟΝΠ:

Ινηπφλ

ζπλερίδνπκε.

Θ.

Θέληξε,

θ.

Αζπξνγέξαθα

ζα

παξακείλεηε; Υξαία. είρακε κείλεη ζην ζέκα 2. Θ. Θέληξε ην ςεθίδεηε;
ΘΔΛΡΟΖΠ: ια ηα ςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην ζέκα 2 θαηά πιεηνςεθία. Ρν θαηαςεθίδεη κφλν ν θ.
Αζπξνγέξαθαο.
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3ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε εθκίζζσζεο ή κε ηνπ θπιηθείνπ εληφο ηεο Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Ρν 3 είλαη έγθξηζε εθκίζζσζεο ή κε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πηξαηάξρνπ Θαξατζθάθε 97 θαη
Ξαχινπ Κειά ζηελ Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο Σατδαξίνπ. Βαζίιε ζεο λα πεηο θάηη;
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δληάμεη πνιχ ζχληνκα, είλαη ην θαθέ πνπ βξίζθεηαη
αξηζηεξά ην νπνίν είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ηε βηβιηνζήθε θαη ν ρψξνο
πνπ ιεηηνπξγεί σο παξαζθεπαζηήξην θαη έρεη έλα μερσξηζηφ WC δειαδή ε
ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο δελ ζα έρεη θακία ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
αλαςπθηεξίνπ. Δληάμεη, ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα δνζεί κηα… ε πιαηεία
έρεη εξεκψζεη, ηα πάληα είλαη ζθνηεηλά κεηά ην θιείζηκν ηεο βηβιηνζήθεο θαη
επηδηψθνπκε κηα αλαδσνγφλεζε ηεο πιαηείαο κε κηα αλακφξθσζε φιεο ηεο
πιαηείαο αλάπιαζε λα θάλνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ: Δθηφο ρψξνπ θαη ζα βγάινπκε θαη κία αλαθνίλσζε φηη
απαγνξεχνληαη ηα…
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε; Θ. Αζπξνγέξαθα; Άξα ην ζέκα Λν3 νκφθσλα.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Απνδνρή επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ καο απφ ην Ξξφγξακκα
«ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» (ΑΓΑ: 68Γ3465ΣΘ7-Τ25) θαη πξφηαζε-εηζήγεζε
πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Γήκαξρε είλαη απηφ ην ζέκα κε ηα ιεσθνξεία.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Απιά Θψζηα ην βαζηθφ ζέκα εδψ είλαη, επεηδή έρνπλε γίλεη
δηάθνξεο δειψζεηο φηη ν ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ζα ζηακαηήζεη, ην έλα, ην άιιν. Απηφ
είλαη πξφγξακκα ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ θαη έρνπλε έξζεη ηα κηζά ρξήκαηα. Λαη, εκείο
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ζέινπκε επεηδή απηφ είλαη ειεχζεξν ζέκα λα δειψζνπκε, απηφ πνπ είρακε
δειψζεη θαη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο φηη απηά ηα ρξήκαηα ζέινπκε λα
πξννξίδνληαη γηα ηα ιεσθνξεία πνπ ζέινπκε λα πάξνπκε.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Θέληξε; Ρν ςεθίδεηε. Θ. Αζπξνγέξαθα.
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Αλ δελ ην ζηακαηήζεη είλαη ην ζέκα, εθεί είλαη ην ζέκα.
ΔΘΡΝΠ ΚΗΘΟΝΦΥΛΝ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην Λν4 νκφθσλα.

5ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Απνδνρή ηεο ππ΄ αξηζκ. 83448/22-11-2019 (ΑΓΑ: ΤΓΙΤ46ΚΡΙ606) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πεξί επηρνξήγεζεο ησλ
Γήκσλ ηεο ρψξαο απφ ην Ξξφγξακκα «ΦΗΙΝΓΖΚΝΠ ΗΗ» γηα ηελ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ
ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΘΑΗ
ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πάββα.
ΠΑΒΒΑ:

Ινηπφλ

είλαη

γηα

λα

πάξνπκε

δχν

απνξξηκκαηνθφξα

κε

ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνκήζεηα… είλαη έλα ηνλ 8 θπβηθψλ κέηξσλ γχξσ ζηα
115.000€ ζπλ ην ΦΞΑ, ζχλνιν 142.000€. Θαη έλα κηθξφ απνξξηκκαηνθφξν
δνξπθφξν 4 έσο 6 θπβηθά κέηξα αμίαο καδί κε ην ΦΞΑ 99.200. Ζ δηαθνξά
απηή ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ςεθηζηεί γηα έλα
απνξξηκκαηνθφξν αθφκα απφ ηα 80.000€ αλ πξνθχςεη δηαθνξά. Θα θαιπθζεί
απφ εθεί.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΑΒΒΑ: Κπξάβν γηα ηα 80.000€. Απηφ. Υξαία.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην 5 νκφθσλα;
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6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ. ηνπ Έξγνπ: «ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΠΛΓΔΠΔΥΛ ΓΗΘΡΝ
ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΥΛ».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Βαζίιε.
ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ:

Ρίπνηα

δηαδηθαζηηθφ

είλαη

ην

ζέκα.

είλαη

έλαο

αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο ζε ηζνδχγην γηα λα ξπζκίζεη εξγαζίαο απξφβιεπηα.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Αζπξνγέξαθα;
ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ: Λαη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην 6 νκφθσλα.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε
ηελ επσλπκία: Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Σατδαξίνπ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα; Δίλαη κηα αληηθαηάζηαζε κέινπο.

8ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε παξάηαζεο ή κε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ, φπνπ ζηεγάδεηαη ε
«Πηέγε Ξνιηηηζκνχ Διαηψλα».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη παξάηαζε κίζζσζεο γηα έλα έηνο. Νκφθσλα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε παξάηαζεο ή κε ηεο κίζζσζεο αθηλήηνπ, φπνπ ζηεγάδεηαη ε
«Πηέγε Ξνιηηηζκνχ Γάζνπο».
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ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα;
ΞΔΡΝΠΖΠ: Γηα έλα ρξφλν.

10ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο
έληππνπ ραξηηνχ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζην Γήκν, ζρνιεία θαη
δεκνηηθά θηήξηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΓΠΛΑ («ΣΑΟΡΝΦΑΓΝΠ»).
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πάββα.
ΠΑΒΒΑ: Λαη απηφ είλαη έλα πξφγξακκα ηνπ ΔΓΠΛΑ ην νπνίν ζα ηνπνζεηήζεη
θάδνπο ζε ζρνιεία θαη ζηα δεκνηηθά θηίξηα, δελ επηβαξχλεη θαζφινπ ην Γήκν
καο.
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Γίρσο επηβάξπλζε είλαη απηφ.
ΠΑΒΒΑ: Θακία επηβάξπλζε θαη κε απνθνκηδή δηθή ηνπο θαη κε ηα
απνξξηκκαηνθφξα θαη κε ηα πάληα. Θαη ζα καο αλεβάδεη θαη ηελ πνζφζησζε
ηεο αλαθχθισζεο, γηαηί ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αλαθχθισζε ηνπ Γήκνπ καο
γεληθά, ζα είλαη δηθνί ηνπο θαη νη θάδνη θαη νη κεηαθνξέο θαη ηα πάληα, δελ
έρνπκε θακία επηβάξπλζε ζε απηφ, δελ έρεη θαζφινπ θφζηνο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην 10 νκφθσλα;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη.

11ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ζην E.Ξ. «ATTIKH 2014-2020» (Άμνλαο
Ξξνηεξαηφηεηαο (12), Θσδηθφο Ξξφζθιεζεο: ΑΡΡ104, Α/Α ΝΞΠ:
4041) κε ηίηιν: «Ρερληθή Βνήζεηα πνζηήξημεο γηα ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ
Απνβιήησλ (ΡΠΓΠΑ) ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ» - Νξηζκφο πεπζχλνπ
Ξξάμεο».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα Πάββα.
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ΠΑΒΒΑ: Λαη απηφ είλαη πξφγξακκα πνπ δεηάκε ηε ρξεκαηνδφηεζε εκείο, ηελ
έληαμή καο ζε απηφ ην πξφγξακκα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ
παξαπάλσ άμνλα πνπ είλαη ε «Ρερληθή βνήζεηα πνζηήξημεο γηα ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ (ΡΠΓΠΑ)
ηνπ Γήκνπ Σατδαξίνπ» θαη δεηάκε ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα γίλεη
απηή ε κειέηε γη’ απηφ ην πξφγξακκα. Απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ
Δπξσπατθφ… κηζφ ιεπηάθη.
ΘΔΛΡΟΖΠ: … κειέηε.
ΠΑΒΒΑ: Απηφ ζέινπκε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε κειέηε γηα λα γίλεη απηφ ην
ΡΠΓΠΑ απηφ. Λα ρξεκαηνδνηεζεί απηφο, ρξεκαηνδφηεζε δεηάκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Σξεκαηνδφηεζε κειέηεο.
ΠΑΒΒΑ: Απηφ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο θαη δεηάκε ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γη’ απηφ ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ δηαρείξηζεο.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα ζπλάδειθνη;

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνζίσλ ειεθηξνληθψλ
θιεξψζεσλ γηα ηελ αλάδεημε Δπηηξνπψλ κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο
Δθαξκνγήο ηνπ ΚΖ.Κ.Δ.Γ. (Κεηξψνπ Κειψλ Δπηηξνπψλ Γηαδηθαζηψλ
Πχλαςεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Κειεηψλ, Ρερληθψλ & Ινηπψλ
Ππλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ πεξεζηψλ) γηα ην έηνο 2020..
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Δίλαη κηα επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ππεξεζηαθνχο.
Νκφθσλα.
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13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ θιεξψζεσλ γηα ηελ
απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ
ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Θ.Ζ.Π.Θ (Θεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ Πχζηεκα Θιεξψζεσλ) γηα ην έηνο 2020.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Απνηειείηαη πάιη απφ ππεξεζηαθνχο. Νκφθσλα.

14ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
«Ππκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 276 /2019 Α.Γ.Π. ''πεξί έγθξηζεο
ππνβνιήο πξφηαζεο ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα Γηαρείξηζεο ΑΠΓΑ, ζην
πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ΑΠΓΑ_11 (Α/Α ΝΞΠ:3375), Άμνλαο
Ξξνηεξαηφηεηαο 11: «Αλάπηπμε – Αλαβάζκηζε Πηνρεπκέλσλ
Yπνδνκψλ Eθπαίδεπζεο», κε ηίηιν «Βειηίσζε - Δθζπγρξνληζκφο Ππκπιήξσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ησλ πνδνκψλ Γηα
Βίνπ Κάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ζηε Γπηηθή Αζήλα»''_ Νξηζκφο
πεχζπλνπ Ξξάμεο''.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θ. Ξεηνχζε.
ΞΔΡΝΠΖΠ: Απηφ είλαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ γηα έλα πξφγξακκα δηά βίνπ
κάζεζεο ην νπνίν ην έρνπκε ςεθίζεη θαη απιά ην θέξακε μαλά γηαηί έρνπλε
ζπκπιεξσζεί πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη θαη
ιεηηνπξγία δνκψλ ηειεδηάζθεςεο θαη ηειε-εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα γίλεηαη εδψ
ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Θαη ν νξηζκφο βέβαηα ηεο θα Ππιάθνπ
σο ππεχζπλε ηεο πξάμεο. Ππκπιεξσκαηηθφ είλαη δειαδή ζε θάηη πνπ έρνπκε
ήδε ςεθίζεη.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα;
ΞΔΡΝΠΖΠ: Λαη.
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15ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Πχζηαζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο & Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ:
«WiFi4EU – Ξξνψζεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν ζηηο
ηνπηθέο θνηλφηεηεο. (Aξηζ. Γξάζεο 1-2018/001205-001394)».
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Νκφθσλα;
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Λαη.

16ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρνπνζέηεζε Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο Ο40 γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο
ζηάζκεπζεο ζε ηκήκα ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ θαη ζπκπιήξσζε ηεο
θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζηε δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Ξιαζηήξα.
(ΠΣΔΡ: 14/2020 Απ. ΔΞΕ).
&
17ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ρνπνζέηεζε Ξηλαθίδσλ Πήκαλζεο Ο40 γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο
ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ Ζξαθιένπο ζην ξεχκα θπθινθνξίαο πξνο
ην Ξ.Γ.Λ. «Αηηηθφλ». (ΠΣΔΡ: 15/2020 Απ. ΔΞΕ).
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Απηά έρνπλε πάεη επηηξνπή Ξνηφηεηα Εσήο;
ΝΚΗΙΖΡΖΠ: Λαη, λαη, έρνπλε πεξάζεη απφ Δπηηξνπή.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα νκφθσλα.

1ν ΘΔΚΑ ΔΘΡΝΠ Ζ.Γ.
Τήθηζκα ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θαη έρνπκε έλα εθηφο εκεξεζίαο.
ΝΚΗΙΖΡΟΗΑ: Δίλαη ςήθηζκα ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Θα ην βάινπκε ή φρη;
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ΞΔΡΝΠΖΠ: Αθνχ ιείπεη ε ΙΑΦΘΖ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖ.
ΠΑΒΒΑ: Ξνηνο ζα ην βάιεη;
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΠΑΒΒΑ: Ρη λα ζπδεηήζνπκε; Κφλνη καο ζα ζπδεηάκε;
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Υξαία, θαη ην ηειεπηαίν ήηαλ έλα εθηφο εκεξεζίαο, ήηαλ έλα
ςήθηζκα ηεο ΙΑΦΘΖΠ ΠΠΞΔΗΟΥΠΖΠ. Γηα ηηο βάζεηο. Θ. Αζπξνγέξαθα;
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Δκείο απέρνπκε.
ΞΑΟΑΙΙΖΙΝΗ ΓΗΑΙΝΓΝΗ
ΞΔΡΝΠΖΠ: Δγψ ην θαηαςεθίδσ. Δγψ ην θαηά θαηαςεθίδσ.
ΓΖΚΑΟΣΝΠ: Θαηαςεθίδνπκε.
ΞΟΝΔΓΟΝΠ: Άξα ην εθηφο εκεξεζίαο θαηαςεθίδεηαη.
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Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ: ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΒΗΡΠΑ ΑΙΘΖΠΡΖ

ΠΑΒΒΑ ΔΚΝΟΦΗΑ (ΚΝΟΦΖ)

ΡΑ ΚΔΙΖ
ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΦΥΡΗΝΠ

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΚΞΔΙΑ ΔΙΔΛΖ

ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

ΕΔΒΝΙΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

ΒΔΙΔΛΡΕΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

ΖΙΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

ΞΔΡΝΠΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ (ΚΑΛΝΠ)

ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ

ΓΝΚΝΟΑ ΓΖΚΖΡΟΑ

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ (ΚΔΚΖ)

ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΠΔΙΔΘΝΠ ΚΗΣΑΙΖΠ

ΓΑΝΑΣΔΟ ΛΑΝΑΦ

ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΚΝΠΣΝΛΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ ΚΝΠΣΝΠ

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ

29 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2019

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

ΘΔΟΚΝ ΔΙΔΛΖ

ΘΔΝΦΗΙΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

ΒΗΡΠΑ ΑΙΘHΠΡΖ

ΦΥΡΔΗΛΑΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΛΡΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

ΘΔΝΡΝΘΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΓΘΑΛΑ – ΟΖΓΑΘΖ ΑΓΓΔΙΗΘΖ
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ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΗΜΟΤ

ΔΟΔΡΖΟΗΝ ΝΚΗΙΖΡΥΛ
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ

54, 85, 178

ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ

200, 201

ΑΠΞΟΝΓΔΟΑΘΑΠ

24, 103, 104, 129, 174, 175, 178, 207, 208

ΒΑΟΡΗΚΗΑΓΖΠ

....................................................................................

ΒΔΙΔΛΡΕΑΠ

....................................................................................

ΒΗΡΠΑ (Γξακκαηέαο)

....................................................................................

ΓΘΑΛΑ-ΟΖΓΑΘΖ

118

ΓΑΝΑΣΔΟ

....................................................................................

ΓΖΚΑΟΣΝΠ

14, 15, 16, 25, 26, 27, 111, 112, 113, 115, 120, 122,
123, 124, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 151,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172,
173, 174, 175, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 206, 213

ΓΝΚΝΟΑ

....................................................................................

ΕΔΒΝΙΖΠ

66, 84, 85, 95

ΖΙΗΑΓΖΠ

....................................................................................

ΘΔΝΓΥΟΑΘΝΞΝΙΝΠ

135, 136, 137, 138, 191

ΘΔΝΡΝΘΑΠ

76, 168, 169, 172, 199

ΘΔΝΦΗΙΖΠ

12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 61, 62, 63, 64,
66, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 95, 96, 98, 104, 113, 115,
122, 123, 124, 128, 129, 136, 139, 146, 147, 148, 149,
151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 173, 174, 175, 177,룈178, 179, 181, 183, 184,
185, 186, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204

ΘΔΟΚΝ

....................................................................................

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ

27, 28, 42, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 122

ΘΑΟΑΡΕΑΦΔΟΖΠ

63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 187, 190, 191, 204, 206, 208

ΘΔΛΡΟΖΠ

20, 52, 53, 54, 68, 69, 72, 86, 87, 100, 102, 103, 104,
115, 126, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 204, 205,

ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖ

210
75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 129

ΚΝΠΣΝΛΑΠ

....................................................................................

ΚΞΔΙΑ

....................................................................................

1η ΤΝΕΔΡΙΑΗ
ΞΑΛΡΔΙΑΟΝΠ
ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ
(Αληηπξφεδξνο)
ΞΔΡΝΠΖΠ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ
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112, 113, 114, 115, 140, 145, 146, 147, 151, 169, 170,
171, 172, 180, 181, 187, 191
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16, 200, 202, 203, 209, 211, 213
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,
50, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 74,
76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 96, 98,
99, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 135,
138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 160,
161, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179,
181, 185, 189, 190, 193, 195, 196, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213

ΠΑΒΒΑ

64, 192, 207, 209, 210, 213

ΠΔΙΔΘΝΠ

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81,
82, 87, 93, 95, 109, 110, 111, 112, 114, 128, 129, 140,
141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 161,
162, 163, 164, 170, 172, 173, 179, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,

ΠΞΖΙΗΝΞΝΙΝΠ

202, 203, 204
19, 20, 22, 23, 29, 79, 81, 99, 127, 128, 138, 164, 165,
178

ΡΝΘΑΡΙΗΓΖ

13, 16, 17, 23, 24, 29, 64, 65, 66, 73, 76, 77, 82, 83, 85,

ΡΠΑΡΠΑΚΞΑΠ

86, 87, 111
12, 16, 20, 29, 30, 181, 183, 184, 185

ΦΥΡΔΗΛΑΘΖΠ

131

ΣΝΓΔΙΝΓΖΠ

14, 189

ΣΟΝΛΝΞΝΙΝ

30, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 83

